
Честита Нова Година,  
другарю Пирински! 

Отминаха Светли-
те Рождественски 
Празници. Пробляс-
наха ярко и уни-

ло угасваха фойерверките в 
новогодишната нощ. Днес 
е вече 5 януари, последният 
от „мръсните дни“. Утре е Бо-
гоявление, Ден на неумира-
щата надежда, ръси се с кит-
ка босилек и Мълчана вода за 
здраве, късмет и път. Поже-
лавам Ви ги от сърце. И ис-
кам да Ви уверя, че и Вие по-
някога имате прозрения за 
истината. 

Напълно съм съгласен с Вас, 
че не друго, а живият живот 
е най-високият критерии за 
нея. Все пак не ми стана съв-
сем ясно защо го измервате 
само с късия аршин на току-
що отминалата година? Може 

би защото тя е повод отново, 
както се надявате, всички со-
циалисти да прочетат Вашите 
15 основания, с които, образно 
казано, искате главата на Кор-
нелия Нинова? 

Уважаваният д-р Анко 
Иванов сигурно пак би ми на-
помнил, че не бива да се на-
месвам във вътрешно-пар-
тийните дебати и процеси в 
БСП. И с него бих се съгла-

сил, с едно условие: ако 
разгромът на българската 

държава не беше пряко 
следствие от разгрома на 

БСП!

Но не толкова той, колкото 
Вие, другарю Пирински, има-
те пряко участие в този взаим-
но обоснован разгром. Но зато-
ва – по-нататък. 

Сега да не пропусна да Ви 
кажа, че намирам за твър-
де странни критериите Ви 
за истината, идейния спор 
и отговорността. Бях писал, 
в предишната си статия, че 
ОСД са идейните терминато-
ри на БСП и, че те са прино-
сителите на най-опасния ви-
рус, който някога е налазвал 
левите партии и движения 
в Европа. За пример бях по-
сочил незавидната съдба на 
Френската социалистическа 

партия. Отнюд! Вие голослов-
но твърдите, че „ОСД в БСП БЕ 
носител на идеите на лявата 
социал-демокрация като път 
към демократичен социализъм 

на новото столетие, а не на 
социал-либералния курс, който 
бе въведен от новото ръковод-
ство на партията от 1997 г.“
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Май започва да става 
ясно, че „краят на ис-
торията“, прогласен 
от самообявилите се 

за победители в т.нар. „Студена 
война“, се отменя. В края на ми-
налия век обявяването му предиз-
вика истинска еуфория и бе пред-
ставен като тържество и триумф 
на либерализма, западната демо-
крация и европейските ценнос-
ти. Съветският съюз се разпадна 
заедно с Варшавския договор и от-
тук насетне над човечество щяха 

да бдят само Америка и НАТО. Въодушевените либерали се видя-
ха победители над комунизма, Русия и славянството, на Запа-
да над Изтока. И повярваха, че оттук нататък тяхната идеология 
ще триумфира, тържествува и вилнее в целия свят. И в България 
също.

Но за някакви са тридесетина години, този свят, преименувал се 
на „глобален“, „либерален“, „евроатлантически“, се видя, че „краят 
на историята“ още веднъж се отменя и този път за напълно нео-
пределено (а това означава твърде далечно)  бъдеще, но и със съв-
сем различно съдържание и значение. За сметка на това, съот-
ношението на силите започна да се променя и Изтокът, заедно 
с Русия и славянството, и Православието, се надигаше и заявя-
ваше, че идва новото му бъдеще. Русия и Китай, а с тях и Индия, 
Иран, Бразилия, Южна Африка, се въздигаха все повече иконо-
мически и военно-политически, заговорваха с все по-укрепнал 
глас и предупреждаваха самозабравилия се Запад и Америка, че 
времето им изтича и други определят световния ред. 

Люспите от очите на Америка и НАТО май вече паднаха и те 
вече виждат, че господството им не само е застрашено, но и че им 
е отнето. Макар още да не им се вярва и това неверие ги кара да си 
измислят аргументи, че още им е позволено да санкционират и 
налагат на народите как да живеят. 
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ИМА НЕЩО ГНИЛО В ИДЕЯТА 
ЗА ЕНЕРГИЕН ПРЕХОД

Панко АНЧЕВ

Минчо МИНЧЕВ

СЪОТНОШЕНИЕТО НА СИЛИТЕ В СВЕТА Е ПРОМЕНО!

БЕЗ ТЯХ, НАПРЕД И НАГОРЕ!

Мерките започнаха със 
сатанизиране на класиче-
ските енергоносители, доби-
вани от земните недра: въ-

глища, газ и петрол. Те тряб-
ваше да бъдат изключени от 
производството на електро-
енергия и заменени с т.нар. 

ВЕИ (Възобновяеми Енергий-
ни Източници): ветрогенера-
тори и фотоволтаици.
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Георги Пирински и Андрей Луканов, 1990 г.
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В 
последните дни преди 
новата 2022 г. сме сви-
детели на кампания ор-
ганизирана от  фон-

дация „Четири лапи”, под над-
слов: „Красивото за нас е ужа-
сяващо за тях”. Става въпрос 
за новогодишната заря, чрез 
използване на пиротехниче-
ски средства и стресиращото 
въздействие върху кучешката 
популация като се започне от 
т.нар. „домашни любимци” и се 
стигне до  бездомните кучета. 
Оказа се че фондацията, която 
чрез различни  почини и кампа-
нии  развива безспорно хуман-
на дейност свързана с животни-
те, навлиза, според мен, в чуж-
да територия, тази касаеща 
нашата човешка популация с 
нейните празници и традици-
ите за отбелязването им. Това 
ме мотивира да разсъждавам по 
този въпрос и да изкажа своята 
гражданска позиция. За осъ-
ществяване на тази кампания 
фондацията е получила под-
крепата на различни частни, 
обществени и даже общински 
структури, като Агенция prof,  
Pull  Productions, Радио Energy, 
БГ радио, радио Z-Rock, радио 
Fresh, радио FM+, вестници-

те „Капитал”, „Дневник” и др., 
включително Столичен об-
щински съвет, а кампанията е 
вдъхновила община Стара За-
гора да се откаже от „безотго-
ворното празнуване”….   

През детските си години 
прекарани на село, семейство-
то ни имаше домашно куче „Ба-
рон”, което се ползваше като 
пазач и участваше в наши-
те детски игри и забавления. 
Две овчарски кучета е имал и 
дядо ми, за охрана на коша-
рата му с овце, извън село-
то. Внуците ми в град Варна 
също имаха „домашен люби-
мец”, за който се грижеха дос-
та години, докато пораснаха. 
В битността си на ръководен 
служител в „Криминално уп-
равление” на Дирекция на на-
родната милиция в София, 
отговарях дълги години за 
служебните кучета, които из-
ползвахме при огледите на 
местопроизшествията, както 
и за нуждите на  лаборатори-
ята  по „одорология” (разкрива-
не на престъпления по оставе-
ните миризми на местопроиз-
шествията). Имам и  прияте-
ли – ловци, които с основание 
боготворят своите  ловни ку-
чета, а един от тях, в гр. Казан-
лък, нагледно ми демонстрира 
изпълнението на различни ко-
манди и сподели наблюденията 
си върху своята „Мурка”, която 
„само не може да говори”.  В ли-
тературата и филмите  куче-
то е представено като  верен 
приятел на човека, който още 
от дълбока древност е  оценил 
неговите полезни качества – 

силен слух, превъзходно обоня-
ние, готовност да го защитава 
при определени ситуации и пр. 
Затова то е и първото опито-
мено животно, което  е охра-
нявало човека от зверовете, 
както и стадата и жилищата, 
издирването и спасяването 
на хора затрупани при зе-
метресения и  лавини, при 
охрана на държавните гра-
ници, водене на слепи хора, 
откриване на повреди в га-
зопроводи, наркотични ве-
щества, и т.н., и т.н.

Всичко това е доказано и 
проверено през изминалите 
хилядолетия. Затова и дей-
ността на посочената фон-
дация е народополезна. Но 
както в човешката, така и 
в обществената дейност, се 
допускат грешки. Такава за 
мен е и сегашната кампа-
ния на фондацията „Чети-
ри лапи”. 

Ежегодното празнуване на 
Нова година, е вековна тради-
ция в цял свят. Разделянето със 
старата и посрещането на по-
редната нова година, е в един от 
всичките 365 дни, съпроводено 
с много надежди, радост, раз-
мяна на подаръци, песни, тан-
ци и др., включително и фо-
йерверки. Последните красят 
небето в новогодишната нощ 
в продължение само на някол-
ко минути и доставят небива-
ла радост на всички хора, осо-
бено на децата. В  изминалите 
вече две години, при светов-
ната пандемия от вируса Ко-
вид-19, икономическата кри-
за, безпрецедентните мерки 

за неразпространение на за-
разата, изолацията на близ-
ките хора и т.н., човечеството 
живее в постоянен стрес. Той е 
несъизмерим със стреса на „до-
машните любимци” и улични-
те кучета за времето от 5-10 ми-

нути, през които зарята при-
ключва. Освен това служеб-
ните и ловните кучета не се 
стресират от шума на изстре-
лите и пиротехниката, а домаш-
ните животни могат да се изо-
лират предвидливо през това 
време в банята, тоалетната, ки-
лера и др. За кампанията считам 
подходящ израза: „Заради бъл-
хата, изгориха юргана”. При-
зовавам  ръководителите на 
фондацията да не лишават от 
положителните емоции и ра-
дости, които в последно време 
са все по-малко и по-малко, чо-
вешката популация, част от коя-
то са и те самите, и техните близ-
ки.

И още нещо, което дано не 
е вярно и никога да не се сбъ-
дне. Призивите за забрана на 
фойерверките на Нова годи-
на може да бъдат продълже-
ни  и с призиви и забрани за 
употреба на пиротехнически 

средства при празнуване на 
различни държавни  праз-
ници, годишнини от исто-
рически дати, семейни тър-
жества и пр. По този начин 
ще се обезличат национал-
ните традиции, хората ще 
се лишават от положителни 
емоции и ще живеят в посто-
янен стрес от връхлитащите 
ги ежедневни негативни но-
вини, събития и пр. А това е 
в услуга на глобализма и не 
бива да се допуска. Исканите 
забрани имат и икономиче-
ски измерения. Производ-
ството, доставянето и  търго-
вията, са част от икономика-
та на националните държави. 

Това е специфичен отрасъл, 
който носи печалби и явно 
има заинтересованост това 
да бъде преустановено. Кой 
е основният производител не 
е трудно да се досетим. И още 
нещо: Използването на раз-
нообразните пиротехнически 
средства сведоха до минимум 
използването на огнестрелни 
оръжия и съответно нещаст-
ните случаи. 

Трябва ли да се връщаме 
към това отминало време като 
се има предвид, че традицията 
съществува от векове?! Преди 
да се грижим за стреса на ку-
четата, да помислим за ХОРА-
ТА!     

АКТУАЛЕН ГЛАС КОНТРАПУНКТ

КАМПАНИЯТА „КРАСИВОТО  
ЗА НАС Е УЖАСЯВАЩО ЗА ТЯХ”От стр. 1

Всичко в България след 
1989 г. бе подчинено на този 
прословут „край на истори-
ята“. В резултат на старател-
но прикривана под названието 
„преход към пазарна икономи-
ка“ контрареволюция, бе сме-
нена социално-икономиче-
ската система и бяха рестав-
рирани капитализмът и не-
говата буржоазия; извършен 
бе дори „нов цивилизационен 
избор“. Държавата ни премина 
към общността, срещу която 
по-рано воюваше политиче-
ски и идеологически; обладани 
бяхме от нови нравствени цен-
ности. Благодарение именно на 
тях, рязко се увеличи престъп-
ността и особено организира-
ната, корупцията достигна до 
непоносими размери; личността 
се разпадна, а обществото се оп-
ростачи. Никога преди нация-
та ни не е преживявала подо-
бен упадък, застрашавали не 
само нейната цялост, но изобщо 
съществуването й, заедно с на-
ционалната държава.

Пораженията, които ли-
берализмът нанесе на бъл-
гарския свят, са толкова теж-
ки и засягащи неговата същ-
ност, че би трябвало да се зами-
слим най-сетне за това как да 
се освободим от агресията на 
тази безчовечна идеология. 
Защото ни е стегнала истинска 
и мащабна хуманитарна криза 
във всички сфери на живота.

Целият свят вече започ-
ва да осъзнава в каква гибел 
е навлязъл, и трескаво търси 
начини да промени съществу-
ването си, за да се съхрани. 

Има достатъчно знаци до-

казващи, че са настъпили се-
риозни и дълбоки изменения 
в общественото съзнание, во-
дещи до преодоляването на 
либерализма и устройването 
на някои от великите държа-
ви върху други принципи и 
политически идеи. Това стана 
възможно след видимия упа-

дък на Запада и Америка в ре-
зултат на кризата на капитали-
зма. 

Съотношението на силите 
в света се променя все пове-
че и повече и днес може да се 
каже, че той се доминира не от 
досегашните си хегемони, а от 
Русия и Изтока! Това се подчер-
тава и от последните разгово-
ри на президентите на Русия 

и САЩ. Рязко е сменен тонът на 
руската дипломация, а Путин 
публично заяви на съвещание 
с ръководството на руската ар-
мия, че на Русия й е дошло до 
гуша и повече няма да търпи 
да й бъдат диктувани условия. 
Тя има своите жизнени инте-
реси и не позволява никому да 

ги нарушава или отнема. САЩ 
очевидно приемат това, което 
Путин им представя, съгласни 
са с него и отстъпват постепен-
но на Русия онова, което са й 
отнели през 90-те години на 
миналия век. И им връщат за-
грабените в края на века „зони 
на влияние“. В една от тях е и 
България!

Това май само у нас не се 

вижда и разбира. Толкова са 
дебели главите на български-
те политолози и анализато-
ри, но и на държавниците ни, че 
не вярват дори на очите си, ако 
не им го покажат „отвън“. Тези 
неща обаче се показват „отвън“, 
когато вече е късно…

Новите реалности изис-

кват ново мислене и поведе-
ние на българската държава. 
Нейните ръководители тряб-
ва да осъзнаят какво се е слу-
чило и особено какво ще се 
случи в най-близкото бъдеще. 
Ако продължават да се държат 
политически инфантилно и да 
повтарят като комплексирани 
папагали, че „България е лоялен 
съюзник на НАТО и САЩ“, ще ги 

споходи съдбата на колегите 
им от 30-те и 40-те години на 
ХХ век, които до последно се 
кълняха на Германия и Хит-
лер, че България никога няма 
им измени и ще им остане до-
край верен съюзник. България 
заплати висока цена на тяхна-
та политическа глупост и сер-
вилност, лишавайки се от бъл-
гарски територии и нещастни 
сънародници. Такава ще бъде 
цената на глупостта и сервил-
ността на днешните управници, 
ако не осъзнаят отговорност-
та си и продължат да упорстват 
„като магаре на мост“ пред но-
вите реалности. 

Затова трябва да започнат 
да отваря други врати и да за-
тварят (някои от тях дори да 
се затръшнат!), за да влязат в 
новите реалности и, за да бъ-
дат добре приети в тях! Ина-
че ще се чудят защо им обявя-
ват война, след като са назна-
чили ново правителство, и ги 
изправят пред народен съд! А 
той съди сурово! И справедли-
во…

Скоро ще настъпи нови-
ят „край на историята“ и съ-
образно неговите нови идеи, 
ценности и начин на общест-
вено устройство, ще се фор-
мират нови зони, кръгове, 
военнополитически съюзи и 
лоялни съюзници. Светът се 
подготвя за новото време, къ-
дето предимството ще е на оне-
зи държавни субекти, които 
още от сега осъзнават характе-
ра на бъдещето и се подготвят 
за него. А не се бият в гърдите 
като глупаци, че са „лоялни съ-
юзници“…

СЪОТНОШЕНИЕТО НА СИЛИТЕ В СВЕТА Е ПРОМЕНО!

От стр. 1
Несолидно е някак, друга-

рю Пирински! Забравили сте 
изглежда принципа на Пери-
къл. Великият атинянин, ко-
гато излизал на Агората всеки 
път извръщал очи към Олимп 
и казвал: „О, Богове, не позволя-
вайте устата ми да изпусне не-
подходяща и неточна дума!“

А Вие създавате недоу-
мения! От Вашето голословно 
твърдение излиза: първо, че го-
ворите за ОСД в минало вре-
ме, сякаш не само Вие, но и 
цялата юнашка дружина ня-
кога сте съществували, а днес 
ви няма! – което, меко казано, 
не е истина. Няма ги Луканов, 
Кюранов, Ананиева и Продев, 
царство им небесно, но Вие, 
Велислава Дърева, Елена Поп-
тодорова, Ивайло Калфин, 
Филип Боков и пр., и пр., здра-
ствувате, макар и разставени 
в различни властови точки. 
Но да сте живи и здрави! 

Второ, говорите, че со-
циаллиберализмът е бил „въве-
ден от новото ръководство на 

партията през 1997 г.“, сякаш 
Вие нямате нищо общо с Пър-
ванов и Николай Добрев, а по-
късно и със Станишев, което 
също не е истина. Имате, дру-
гарю Пирински! Дори твърде 
много имате общо със социал-
либерализма. И не само Вие.

Не си спомням дали съм 
Ви казвал, но ние, в „Нова 
Зора“, освен че сме партия на 
дългата политическа воля, 
която сме посветили за пре-
бъдване на Отечеството, на 
народа на България и него-
вата държавност, сме и пар-
тия на дългата политическа 
памет! Помним кошмара на-
речен „демократизация на 
БКП-БСП“, по време на двете 
правителства на Луканов, в 
които Вие бяхте зам.-минис-
тър-председател. Помним съ-
крушените съдби на изтъкнати 
стопански ръководители, увол-
нени затова, че са работили за 
комунистическа България и за 
Тодор Живков! Помним как 
тогава складовете пръщяха 
от продукция, а ведно с Лу-

канов, Вие заставяхте народа 
още в тъмни зори да се реди 
на безкрайни опашки пред 
магазините, за по едно кисе-
ло мляко. Кашкавал, сирене и 
прясно мляко, много често не 
се и предлагаха, въпреки че в 
това време производството на 
мляко в България беше цели 
2,5 млн т!

Малцина се досещаха то-
гава, че създавате обстанов-
ка за налагане на прелести-
те на „пазарната икономика“, 
както срамежливо назова-
вахте реставрацията на ка-
питализма. Това пораждаше 
така необходимото за вашите 
цели разочарование сред на-
рода, очудване и недоверие 
в действията на една пар-
тия, която му беше обеща-
вала светло бъдеще и „пълно 
и всестранно задоволяване на 
неговите потребности“. Към 
това недоволство на изкустве-

ния глад, вие се изхитрихте да 
подключите механизъма и на 
„бензиновата криза“, с което 
напълно изумихте света. Ся-
каш България не притежаваше 
една от най-мощните рафине-
рии в Европа, а доставките на 
нефт от СССР, макар и гърчещ 
се в конвулсии от перестрой-
ката, все пак не продължаваха 
да пристигат в Бургас!

Днес пледирате за единство 
на партията! 

Заплашвате с „Разпад или 
рестарт“, но някак удобно 
забравяте онази умишлено 
режисирана вакханалия на 
идейния и организационен 
разпад, смешните и грозни 
превъплъщения и преориен-
тирания на партийни велмо-
жи и мислители, които до-
вчера се бяха клели да бранят 
„революционните достиже-
ния на народа“ и бяха пели със 
стоманени нотки в гласа: „Мы 

мирные люди, но наш бронепо-
езд, / стоит на запасном пути!“ 
Оказа се обаче, че на „запасном 
пути“ е всъщност могъщият 
перестроечен булдозер, кой-
то изрина де що срещна по 
пътя си от фабрики и заво-
ди, до армия, служби, образо-
вание, здравеопазване, поч-
вино дело и др. И какво обяс-
нявахте на редовните партий-
ни членове и на хората, които 
бяха вградили в това погроме-
но имане и вяра, и сили, и мла-
дост, и надежди? На какво се 
стремяхте да ги научите, вие, 
които бяхте обявили, че „аку-
ширате историята“? Не се ли 
досещате в какво сте успели? 
Научихте ги на нещо, което 
не са и смисляли дори най-го-
лемите им врагове. Научихте 
ги да мразят! На първо място 
– живота си, после – държа-
вата и най-вече партията, в 
която са вярвали не само ре-

довите комунисти, но и хора, 
които никога не са членували 
в нея. 

Замисляли ли сте се някога 
как всичко това е отеквало в 
общественото пространство? 
Как се е отразявало на из-
гражданото с години доверие 
в мисията на мъчениците на 
социалната кауза, чийто без-
смъртен пример загърбихте, 
а паметниците им предадохте 
на тръните и забравата?

Нищо от онова, което обе-
щавахте на народа, друга-
рю Пирински, не изпълних-
те. Нито „повече социализъм“, 
нито „повече демокрация“, 
нито „повече справедливост“! 
За благоденствие да не гово-
рим. Вие лично, ведно с цяла-
та перестроечна команда, не 
се справихте с нито една ис-
торическа задача в името на 
народа и на България. Така 
„акуширахте“ историята, че 

тя роди чудовището „Вели-
ка криминална революция“, 
ако използвам израза на го-
лемия и честен творец Ста-
нислав Говорухин, който има 
доблестта да признае велика-
та си заблуда: „Целехме се в ко-
мунизма - каза той, - а улучихме 
Русия!“ От Вас обаче, другарю 
Пирински, такива думи наро-
дът на България не е чувал. Да 
бяхте казали, че „победителят 
е безпощаден“, че „не можем да 
удържим“, че „обстоятелства-
та са по-силни“, а вие и Про-
грамата „Ран-Ът“ поръчахте 
сами, и сами вкарахте вълка 
в кошарата. Набутахте Бълга-
рия в НАТО и в Европейския 
съюз, без да попитате наро-
да, защото просто го натири-
хте на вълците. Ако бяхте на-
правили поне частица от това, 
съдбата на държавата ни може 
би щеше да бъде по-друга. То-
гава и Вие, макар и Светлей-

ший княз на перестройката, 
ведно с вечно угодливото „пар-
тийно дворянство“, което вед-
нага се цани на служба при 
Хегемона, а иначе паразити-
раше успешно върху идейна-
та твърдост на обикновени-
те хорица, може би щяхте да 
получите от историята отно-
во високото право да бъдете 
„катраник на буржоазията“! 
Днес историята и това ви от-
казва! И Вие сте в паника. 

Кого плашите всъщност, с 
трижди публикуваните Ваши 
заплахи към делегатите на кон-
греса: „Разпад или рестарт“! Въ-
образявате си, че сякаш от Вас 
зависи нещо! Нима не знаете 
какво си мислят и какво гово-
рят хората? Те са убедени, друга-
рю Пирински, че ако това, което 
е останало като организирана 
партийна сила от БСП, попад-
не пак в бездарни перестрое-
чни ръце, ще означава окон-
чателното изличаване на тази 
партия от обществения живот! 
И причината ще е истинско до-
казателство за действащ заго-

вор по отношение на нейното 
бъдеще. 

Друго доказателство за 
това би било, ако оставката 
на тази жена с воеводски ха-
рактер, Корнелия Нинова, не 
бъде отхвърлена или прегла-
сувана от конгреса на 22 яну-
ари. Както писах, Нинова пре-
мина „Рубикон“, защото дойде, 
видя и разбра мъдростта на 
библейската притча: „Смоков-
ница, която не ражда, се отси-
ча!“ И безплодните дървета в 
двора на БСП изтръпнаха, за-
щото разбраха, че идва този 
отдавна очакван от живота 
очистващ „урок по брадва“!

Гледах наскоро и слушах 
злочестия и несвързан плач 

на Кирчо Добрев 

в някакво телевизионно 
предаване. Имаше вид на ла-
комник, на който са му отне-
ли парчето торта, което му се 
полага в менюто на неговата 
несвършваща софра. Защото 
бил „четвърто поколение социа-
лист“! Толстой би казал: „Ино-
гда природа отдыхает“!

Слушах и си мислех, че не 
напразно веднъж в парламен-
та, след изборите през зло-
получната 1997 г., по повод на 
публикация в „Нова Зора“, баща 
му, който беше все пак с по-
други карати човек, ми раз-
казваше как го замерял с обув-
ките. Поводът бил, че Кирчо му 
предложил да ми изпрати би-
ячи, за да разреши по този на-
чин „конфликта“ с „Нова Зора“. 
Така Кирчо, за по-демократич-
но, възприемал уреждането на 
идейните разногласия и спо-
рове.

В това предаване той вне-
запно ми заприлича на изпъден 
протестантин, който обикаля 
„храма Господен“ със свещич-
ка в ръка, за да видят всички 
колко много е набожен. Светла 
му памет на Николай, сигурно 
ако можеше да го види, отново 
би го замерил с обувките. Той 
не беше твърде сложно устроен 
като душевност, но имаше спо-
собността безпогрешно да раз-
познава всеки „излъжи Господ“.

На стр. 4

БЕЗ ТЯХ, НАПРЕД  И НАГОРЕ!

Лично мнение

Путин публично заяви на съвещание с ръководството на руската армия, че на Русия й е дошло 
до гуша и повече няма да търпи да й бъдат диктувани условия.

Адв. Тодор ПРЕДОВ,  
д-р по право, криминолог
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света! 
По производството на ци-

гари, пак по този показател, е 
също  на първо място в света! 
По производство на азотни то-
рове сме втори в Европа и сед-
ми в света! По производство на 
електроенергия на човек от 
населението, България е при-
близително на равнището на 
Великобритания и преди Ита-
лия, Испания, Гърция, Турция 
и пр.

В периода 1980-1990 г. Бъл-
гария търгува със 116 страни 
в света и има износ на стоки и 
машини в 109 от тях! През 1988 
г. България има обща стойност 
на износа 17,4 млрд.долара, 
която стойност е 3.3 пъти по-
голяма от стойността на изно-
са на Гърция и на Турция, взе-
ти заедно! Тази сума от износа 
на малка България обаче пред-
ставлява 84% от износа на дър-
жавата Мексико, която по това 
време наброява 80 млн жите-
ли; тази сума е 51 % от изно-
са на 150 милионна Бразилия! 
По жизнено равнище гражда-
ните на България никога не са 
живели по-добре, отколкото в 
тези две години – 1988-1989 г. 
Такава беше България, когато 
перестройчиците, се заеха да 
„акушират“ историята. 

Няма да отрека съществува-
щите противоречия, не отри-
чам също, че вървяха кризисни 
процеси. Но нима не се случ-
ва същото в определен етап 
в развитието на всяко обще-
ство, на всяка система, неза-
висимо какъв е нейния харак-
тер?!

Вярно е че България има-
ше и външен дълг. Но Родина-
та ни разполагаше с огромни 
ресурси, които при разумна 
мобилизация, гарантираха, че 
този дълг може да бъде изпла-
тен абсолютно безпроблемно, 
в най-кратък срок. Задачата 
беше да се намери най-верни-
ят, най-адекватният начин, с 
който да бъдат разрешени на-
трупалите се промени. Но на-
чело с Андрей Луканов и Ге-
орги Пирински, перестроеч-
на команда, която владееше 
властта, не се справи с тази ис-
торическа задача. 

Вместо това, с двете прави-
телства се започна невижда-
но и неописвано някога, през 
всичките 1300 години на Бъл-
гария, чудовищно разграб-
ване на националното богат-
ство. Бяха разрушени съдбите 
на милиони българи, открад-
нато бе бъдещето на техните 
деца и на техните внуци! 

Зная че би прозвучало твър-
де емоционално, но ми се иска 
да попитам другаря Пирински, 
дали не са го стряскали поне 
на сън, умиращите от мизерия, 
непознатите за България кар-
тини на хора, ровещи в кофи-
те да смет! Дали се е запитвал 

някога на чия сметка са запи-
сани безвъзвратно загубените 
и погинали от стрес и покруса 
в този период 500-600 000 бъл-
гари, повече от всички жертви 
дадени от България, във всич-
ки войни, които тя е водила! 
Тези страшни загуби са запи-
сани на сметката на идейни-
те терминатори на БСП, кои-
то бяха тръгнали да съсипват 
партията, на която хората вяр-
ваха безрезервно. 

Обещах да не изреждам 
всичките 

грехове на двете 
правителства на Луканов, 

които минираха бъдеще-
то на цял народ и основи-
те на държавата ни с хилядо-
летно име, и в които другарят 
Пирински бе зам.-министър-
председател. 

Един от най-непростими-
те грехове бе извършената от 
тези правителства демонопо-
лизация на конкурентно-спо-
собни държавни и външно-
търговски дружества на Бъл-
гария. И то във време, когато 
течеше процесът на гигант-
ска концентрация на светов-
ния капитал и се изграждаха 
все по-могъщи транснацио-
нални компании! Това деяние 
бе нещо много повече от не-
кадърност и недомислие. Това 
беше умишлена услуга в пол-
за на чужди интереси и нанесе 
неизброими щети на българ-
ската държава. 

Либерализацията на цено-
вите и митническите отноше-
ния бе действие от същия поря-
дък, защото превърна България 
в рай за спекуланти, мафио-
ти и организирани престъпни 
групи. 

Върхът на цялостната ан-
тибългарска дейност обаче 
беше инициирането на  Закон 
за Българската народна бан-
ка, с който тя бе отделена от 
Изпълнителната власт и пос-
ледвалото решение за създа-
ване на десетки частни банки 
и финансови къщи. Неизпъл-
нена прокурорска задача и за-
дача на съответните органи, бе 
и така си остана,  проверката 
дали целият този „маньовър“, 
не е направен, за да може по-
късно да изтече като през фи-
нансов шлюз, огромна част от 
националното богатство на 
България?!

Подготовката за убийство-
то на българския индустриа-
лен интелект, ведно с тотална-
та подмяна на опитните ръко-
водни кадри на основни про-
изводствени предприятия, 
както и пълното отричане на 
плановата икономика, са дру-
го ненаказано престъпление, 
донесло не по-малко вреди от 
посочените до тук. 

Парадоксалното е, че след 
всичкото това криминално на-

следство, бе свикан грандио-
зен митинг от името на БСП, за 
да се дадяла подкрепа на пра-
вителството на Андрей Лука-
нов! И нищо неподозиращите 
членове на БСП, както и граж-
дани, които все още вярваха на 
Партията, напълно безкорист-
но дадоха тази подкрепа. На 
следващия ден обаче, послед-
ва истински леден душ, гавра 
с чувствата и убежденията на 
хората. Без всякакво предиз-

вестие и основание, правител-
ството на Луканов подаде ос-
тавка. Не искам да се връщам 
към разказа за разочарование-
то на тези хора. Лично участвах 
в митинга и бях един от всички 
тях, които запомниха завинаги 
лукановисткото коварство. 

Увлечен в този разказ щях 
да пропусна един от най-подли-
те удари в гърба на българската 
държава, което правителството 
на Луканов извърши. Обявява-
нето на 

мораториума за плащането 
на външния дълг.  

Това беше ни по-малко, ни 
повече доубиващ удар, след 
който България загуби ува-
жението в лицето на остана-
лия свят. Проф. Нако Стефа-
нов, един от най-проникнове-
ните и утвърдени японисти в 
България, ми е разказвал за ис-
тинската покруса, изживяна 
от един най-висш представи-
тел на голяма японска банка 
в Лондон, заради това с нищо 
необосновано обявяване на 
мораториума по плащания-
та на дълга  на България. След 
него или преди него, по странен 
начин, бе намалял, а според ня-
кои напълно изчезнал, цели-
ят Държавен валутен фонд. И 
до ден днешен никой не е дал 
обяснение къде отидоха мили-
ардите долари народни пари!

След тези и след още много 
други 

 „подвизи“, сътворени от 
правителствата на Луканов, 

народът в началото притаи 
дъх и унило замълча. А когато 
цял един народ притихне, как-
то казва Мирабо, значи има да 
каже нещо много важно, нещо 
много съдбовно! И той го каза, 

изпълнил площадите със сини 
знамена, но поведен към „нови 
пропасти и нови страдания“. 

След разгрома на селско-
то стопанство и връщането на 
земята в реални граници, по 
времето на Филип Димитров, 
както и след кромолите в БСП 
между Луканов и Лилов, наро-
дът пак обърна очи към БСП. 
По това време начело на БСП 
бе застанал млад, може би не-
опитен и неориентиран дос-

татъчно добре в клановата 
структура на БСП, председа-
тел. Но Жан Виденов  само за 
три години, успя да възвърне 
самочувствието на столетната 
партия, дълбоко наранена от 
моралните Лукановистки па-
дения.

Не казвам „социалдемокра-
тически“, защото какво со-
циалдемократическо може да 
има в т.нар. Програма „Ран-
Ът“, поръчана нарочно от 
него в Нациалната камара на 
САЩ? 

По-нататък са годините на 
един от най-драматичните пе-
риоди в историята на Бълга-
рия и в живота на БСП – ме-
сеците преди извънредния 
конгрес през декември 1996 г., 
когато основно оръжие на пе-
рестройчиците се оказа убий-
ствения лихвен процент, обя-
вяван от БНБ; януарският пуч 
и разгрома на Народното съ-
брание; четвърто-февруар-
ското предателство; „победата 
на Първанов“ или драмата на 
самопобедилият се Петър Сто-
янов на президентските избо-
ри, както и годините на бавното 
умъртвяване на БСП, поставе-
на в режим „очакване – надежда 
– разочарование“. И през всич-
кото това време, „бели и пухка-
ви“, „социалдемократи“, дейст-
ващи като социаллиберални 
хиени! Действащи безогледно, 
нагло и неотстъпно! Те спре-
тнаха банковата криза и ок-
радоха парите на народа, за да 
припишат отговорността за 
всичко това на Жан Виденов. 
Само в последните седмици на 
декември 1996 г., от България 
са изнесени 150-200 мил.дола-
ра!  Как цената на един долар 
да не стигне 3000 лв.! На избо-

рите тази година, пак те про-
валиха организирано БСП на 
три пъти, и се опитаха да пре-
пишат отговорността за всич-
ко това на Корнелия Нинова, 
с едничката цел, да се доберат 
отново до властта! 

Но това е необятна тема, 

достойна не за една, а за 
цяла поредица от статии, за-
ради  прекъснатия от страна 
на другаря Пирински „разго-
вор“ - „тук и сега“. Отсъствието 
на аргументи винаги е било най-
важното основание да се отказва 
„разговор“, поради „високи идей-
ни принцити“. Особено, както 
е в случая, преди началото на 
един съдбовен конгрес.

Остават не много дни до 22 
януари. И аз няма да бъда изне-
надан ако безкрилите словца 
от онзи безполов мазхар, на-
речен „Разпад или рестарт“, 
се появят като позив или пък 
ако бъдат отпечатани за чет-
върти път, уж поради тяхната 
историческа важност, а всъщ-
ност, поради най-елементарно 
творческо безсилие. И в двата 
случая, причината е една: по-
реден опит за реставрация във 
властта на истинските погро-
мители на БСП, на тези, зара-
ди които днес социалистите 
извън нея, са три пъти пове-
че от организираните партий-
ни членове. Но суетната глу-
пост, която е майка на бездарие-
то и наглостта, винаги трудно се 
е примирявала с реалността и с 
истината за себе си. Отговорът 
който се очаква на задавания 
от нея трикратно въпрос – 
„Разпад или рестарт“ може да 
бъде само един: Никакъв раз-
пад! Една партия на великия ху-
манен идеал, вдъхновявал през 
вековете милиони хора, не може 
да умре само заради вредител-
ството на тези, които се опитват 
да убият този идеал. БСП трябва 
само да бъде очистена от отров-
ните миязми на „прехода“, из-
мислен от фалшиви социали-
сти и безродници. И тя трябва 
да продължи, напред и нагоре 
– без тях! 

Истинският катарзис на тази 
партия, която беше аргумент и 
основание за небивалия 45-го-
дишен възход на България и 
стана в голяма степен, уви, зара-
ди шепа нахлебници, проводник 
и осъществител на една плани-
рана разруха, преминава през 
нисък поклон пред народа на 
България. И извинение, за-
ради причинените му страда-
ния, както и заради осъзната-
та вина, че БСП не е намерила 
сили по-рано да се очисти от 
своите идейни терминатори.

Нито едно мерзко дело на 
този свят обаче не е остава-
ло неосъдено! Не се ли случи 
сега, ще стане по-късно! В края 
на краищата за всичките им дея-
ния ще ги съди Вседържителят 
– горе! Но тук и сега, е важно 
да го направи непримиримата 
съвест на българските социа-
листи.

АКТУАЛЕН ГЛАС АКТУАЛЕН ГЛАС

От стр. 3
Споменах за 1997 г., за избо-

рите и за Николай Добрев, та се 
присетих, че тогава, Вие, друга-
рю Пирински, бяхте предсе-
дател на Предизборния щаб, 
ведно с Николай и с Георги 
Първанов. Много бяха „спеку-
лациите“, както навярно бихте 
се изразили, относно забраве-
ните днес твърдения, че тези 
избори тогава бяха умишлено 
провалени, нещо подобно на 
това, което се случи през 2021 
г., когато БСП, както твърдите, 
„не била разпозната от избира-
телите като протестна пар-
тия“, нещо което официално 
признавала и Корнелия Нино-
ва. По-сложно е, бих казал, като 
в живота, обяснението за двата 
умишлени провала.

Тогава, през 1997 г., Вие 
прекрасно знаете това, имаше 
една най-важна и главна задача: 

БСП трябваше да покаже 
неубедителен резултат,

 за да може да бъде прикри-
то съглашателството „на ново-
то ръководство“, което, както 
твърдите Вие, предстоеше да 
провежда в живота и поли-
тиката на партията, „идеите 
на социаллиберализма“. Вярно 
е, че той тогава се представяше 
като спасителна алтернатива 
и, затова бе изнамерена удобна-
та патерица, която да подър-
жа легендата за „необолшевиз-
ма“ на Жан Виденов и негови-
те хора. Само в месеците след 
4 февруари, когато бе върнат 
мандата за второто правител-
ство на БСП, от структурите 
на партията бяха „очистени“ 
42 300 партийни членове, като 
огромен брой от тях, бяха обя-
вени за „хора на Жан“.

Беше променен и стила в 
работата на партията за учас-
тие в избори. Дотогава съста-
вът на цялото Изпълнително 
бюро работеше като „предиз-
борен щаб“, сега вече щабът 
си имаше „триумвират“. Спо-
ред „сламките“, които са ми ос-
танали от онова време, само две 
са неговите заседания. На едно-
то Николай Добрев е предста-
вил „по-надеждните“ канди-
датури, които биха подкрепи-
ли „новата линия“. Вие сте при-
съствал на това заседание, но 
честно казано, нямам представа 
дали сте пледирал за социал-
демократическите ценности 
на ОСД. Това, което знам е, че 
след заседанието направо сте се 
отправил за Благоевград, за да 
работите единствено за собст-
вената си кандидатура.

И трите избора през 2021 г., 
бяха характерни с нещо твър-
де обезпокоително. Предиз-
борният щаб на „БСП за Бъл-
гария“ работеше, за разлика от 
1997 г., но вътрешнопартийна-
та опозиция, определяна то-
гава като „жановисти“, за раз-
лика от настоящата, към коя-
то принадлежите и Вие, не 
работеше против БСП. Кирчо 
Добрев, който претърпя ката-

строфална загуба на вътреш-
нопартийните избори от 12 
септември 2020 г., открито се 
бе главил за „началник на пре-
дизборния щаб“ и дори „главен 
кадровик на „Изправи се! Мутри 
вън!“ Съвместно с Мая Мано-
лова, с една пленителна вза-
имност на чувствата, по отно-
шение на Нинова, те успяха да 
откъснат достатъчно проценти, 
за да имат повод да пият шам-
панско, задето са обезсили-
ли БСП и са уязвили нейния 
председател. 

Това, което се случи на 14 
ноември бе 
само творческо продължение 

на наливането на 
вода в мелницата на 

вътрешнопартийната 
опозиция, 

с едничката задача тя да по-
лучи повод още по-гласовито 
да иска оставката на Корне-

лия Нинова. 
Твърде неблагоприятно би 

било за нея, ако както и при 
Жан Виденов, се намеси външ-
ният, атлантическият фактор. 
Тогава Жан трябваше да си оти-
де, за да освободи коридор за 
разправата на Хегемона със 
Сърбия на Милошевич и това 
съвпадаше с въжделенията на 
„разбитите авари“ от СДС, кои-
то много срочно бяха строени 
в командата „Обединени демо-
кратични сили“, подкрепяни 
дори и от ДПС на Доган. Ако 
са верни твърденията, че и „Хар-
вардският проект“ в България 
днес има същата геополитиче-
ска задача и насоченост, сиреч 
България не само да бъде ко-
ридор, но и база на НАТО и на 
САЩ, в политиката на военно 
сдържане и противопоставя-
не на Русия, то тогава – таз ни е 
майка родила! Тогава не само 
за Корнелия, не само за БСП, 
но и за България положението 
би станало неспасяемо. 

В новия брой на сп. „Иконо-
мист“ Френсис Фукуяма, „пак 
изби рибата“! Този път, довере-
ният съветник на трима прези-
денти на САЩ не се поколеба да 
обяви, че 2022 г. ще бъде годи-
на на края на хегемонията на 

САЩ. Лично аз отдавна не му 
вярвам, още от времето, когато 
след разпадането на СССР, той 
обяви „края на историята“, но 
знам прекрасно, че по-лошо 
от една провалена прогноза от 
такъв характер е нейното пот-
върждаване в живота. Сгро-
молясването на всяка импе-
рия е сблъсък на сили с текто-
нични измерения, а в случая 
става дума за могъщия хеге-
мон - САЩ. Римската империя 
е загивала 300 години и нека не 
си спомняме какво е настъпило 
след това и какво са преживява-
ли хората през тези години. 

Може би другарят Пирин-
ски ще се изкаже по случая. Не-
говите ранни биографи твърдят, 
че имал „способността да улавя 
всички тенденции, още в самия 

им зародиш“. А може би е тол-
кова активен в хулите срещу 
председателя на БСП, защото 
някой му е подшушнал, че е 
дошъл падежът на мокрите му 
сънища да стане той предсе-
дател на БСП?! Навремето Жан 
Виденов стана причината отре-
деното от Москва и Вашинг-
тон място за него, да бъде зае-
то от Георги Първанов. Тогава 
другарят Пирински се явява-
ше онази удобна пресечна точ-
ка, в която перестройчиците в 
Москва и походът на Хегемо-
на за Нов световен ред, осигу-
ряваха пълната ликвидация 
на социализма и неговото на-
следство, според критерийте 
на „Вашингтонския консенсус“. 
Откъде ги знам тези неща ли? 

Знам ги от самия Нико-
лай Добрев, който малко пре-
ди смъртта си, на входа на НДК 
се беше спрял да ме изчака, за 
да ме увери, че не е „два пъти 
предател“, както бях написал в 
„Нова Зора“, веднага след връ-
щането на мандата за второ-
то правителство на Демокра-
тичната левица, на 4.02.1997 
г. Синът му, Кирил Добрев, не 
се умори през годините да ме 
преследва, къде като личност, 

къде като обществена позиция, 
мен, вестникът и партията, коя-
то представлявам. Не знам дали 
му е известно за този наш разго-
вор с баща му, тогава, в края на 
февруари или началото на март 
през 1999 г., когато две годи-
ни преди това бях пренебрег-
нал принципа на мъдрия Пе-
рикъл и бях нарекъл Николай 
Добрев „два пъти предател“. 
Веднъж, заради неизпълненото 
от него решение на Висшия съ-
вет на БСП, да оглави и съста-
ви второ правителство на Де-
мократичната левица и, вто-
ри път – към България, защо-
то с връщането на мандата той 
откри пътя на ордите от „маро-
кански скакалци“ на Иван Кос-
тов, които се готвеха и по-къс-
но напълно опустошиха Бъл-

гария.
Та в този разговор, не знам 

по силата на какъв порив, Ни-
колай ми сподели, че не само на 
мен, „не ми бил угодил“, така се 
изрази, но че дори и Вашинг-
тон, и Москва са били сърдити, 
заради решенията на Извън-
редния конгрес през декември 
1996 г. Трябвало е другарят 
Пирински  да стане председа-
тел на БСП и министър-пред-
седател на България! По този 
въпрос почти всеки ден по теле-
фона от Москва, настоявал пред 
Добрев самият Александър Ав-
деев.  Настоявал не в лично ка-
чество, а като зам.-министър 
на външните работи на Русия! 

По същата причина и Алек-
сандър Мирчев, българинът, 
формиращ тогава политиката 
на САЩ към България, изпра-
тил послание. То ми беше пре-
дадено от Андрей Райчев, каза 
Добрев и уточни, че това се слу-
чило „след срещите, които има-
ли в Ню Йорк Александър и Ан-
дрей“. Не поясни дали желание-
то на Мирчев е било лично не-
гов избор и мнение, или пък е 
бил упълномощен да го заяви 
като желание на високосто-
ящите власти на Държавния 
департамент. Но затова може 

да бъде попитан самият Андрей 
Райчев.

Обещах тогава на Николай 
да продължим този прелюбопи-
тен разговор, когато се поопра-
ви. Той само махна с ръка и се 
усмихна с най-тъжната усмив-
ка, с която го запомних. По-
сле потъна в множеството, кое-
то вече изпълваше Зала № 1, а аз 
останах да стърча като удиви-
телна покрай преминаващите 
хора – едновременно смутен и 
наполовина дори - разкаян.

Отклоних се с разказа за 
Николай Добрев 

и за пропуснатата възмож-
ност БСП да попадне още през 
1997 г. в „социалдемократиче-
ски ръце“. Нещо, което след тра-
гичната гибел на Андрей Лу-
канов, и други сили, освен дру-
гаря Пирински, очакваха да се 
случи. И съвсем откровенно 
подтикваха не само Николай 
Добрев към това. И Нора Ана-
ниева, и Стефан Продев, и Ча-
вдар Кюранов, царство им не-
бесно, и Велислава Дърева, и 
Филип Боков, и Елена Поп-
тодорова, и Ивайло Калфин, 
и всички онези, с които заед-
но подготвихте, както писах, 
„кошмара, наречен демократи-
зация на БКП и БСП“.

За да вземе завоя, Георги 
Първанов бе принуден да зая-
ви от най-високата трибуна, че е 
„крайно време БСП да се социал-
либерализира“. 

Но така и така съм се върнал 
толкова години назад, 

като отворен финал на 
нашия разговор

с другаря Пирински, би 
било честно да припомня как-
ва България погромиха пе-
рестройчиците от двете пра-
вителства на Андрей Луканов 
и какви грехове завещаха на 
всички, които щяха да дойдат 
след тях. Това е необходимо, за-
щото, както казва Воланд, в ро-
мана „Майсторът и Маргари-
та“ на Булгаков: „Ръкописите 
не горят!“ Дълга е темата, но ще 
се опитам съвсем накратко да я 
илюстрирам с няколко щри-
ха, за да се види и да се знае, 
че жанрът има памет, а „Нова 
Зора“ не забравя! И въпреки, 
че другарят Пирински, отрича 
това ни право, ние винаги сме 
заставали зад правдата и ис-
тината. 

България, която загуби-
хме, приключва 1988 г. с го-
дишно увеличение от 141% 
на своето промишлено произ-
водство, съотнесено към 1980 
г.! С този си ръст българска-
та държава се нарежда на пето 
място в света и на трето мяс-
то в Европа! В същото време 
България произвежда 1/5 от 
от общото количество на елек-
трокари и мотокари в света! 
По този показател, на човек от 
населението, е на първо място в 

БЕЗ ТЯХ, НАПРЕД  И НАГОРЕ!

Нора Ананиева и Андрей Луканов
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Продължение от брой 1 

Настоящето изследване е 
пръв и доколкото ни е извест-
но – единствен досега опит 
за анализ на противоправно-
то законодателство в матери-
ята енергетика. Без отмяната 
(прогласяването за нищожни) 
на противоправните разпо-
редби, нито един от натрупа-
ните с години технологически 
проблеми в енергетиката не 
може да бъде разрешен. В по-
широкия смисъл – без смяна 
на системата, която позволява 
налагането на противоправни 
норми и узаконяване на про-
извола и грабежа, не може да 
бъдат разрешени нито про-
блемите в енергетиката, нито 
в която и да е друга област.

В първата част на статия-
та анализирахме „закона“ при-
ет от режима на Костов. Сега 
продължаваме с противоправ-
ното „нормотворчество“ на 
правителствата на Сакскобур-
гготски, Тройната коалиция и 
ГЕРБ. 

ЗЕ или раждането на 
октопода 

Промените в ЗЕЕЕ от „цар-
ското“ мнозинство още пове-
че задълбочават корпоративния 

произвол над обществото. С от-
мяната на Закона за счетовод-
ството пък отпадат принципи 
като вярно и честно представя-
не; историческа цена; същест-
веност; достоверност на счето-
водните документи (вкл. фак-
турите) в натурално и стойност-
но изражение. Всяка овластена 
мутра вече може да размахва 
хартия, наречена фактура, с 
която да притиска граждани-
те и производителите чрез ме-
тоди, наподобяващи гангстер-
ските. Над гражданите започ-
ва да тегне икономическата 
принуда да плащат за нещо, 
което нито са поискали, нито 
са консумирали. Или, по думи-
те на изтъкнат наш академичен 
макроикономист, обществото 
се разделя по вертикала на две 
крайно антагонистични кате-
гории: малцинство от 1%, кое-
то издава фактури; и мнозин-
ство от 99%, което е длъжно 
да ги плаща. Почувствали се 
освободени от ефективен дър-
жавен и обществен контрол, 
монополистите – чрез инстру-
мента ДКЕВР, галопиращо за-
почват да налагат все по-ви-
соки „цени“ на тока, водата и 
парното. 

Изследване на Гражданско 
сдружение „Асоциация на да-
нъкоплатците в България” на 
цените на „топлото” в София 
за периода 1996-2005 г., стига 
до констатацията за разюздан 
грабеж, непознат в новата ни 
история. По данни на БУЛГАР-
ГАЗ, цената на която продава 
газа на топлофикациите сред-
ногодишно нараства по-мал-

ко от 2 пъти: от 91.80 щат.дол. 
през 1996 г., на 154.04 щат. дол. 
през 2005 г. (без ДДС). За същия 
10-годишен период „цената“ 
на парното в София скача как-
то следва:

- 1996 г. - 3.96 лв./мвтч;
- 1997 г. - 29.57 лв./мвтч, 

или с около 26 лв. (повече от 7 
пъти);

- 2003 г. - 37.45 лв./мвтч; 
- 2005 г. - хвръква с още 81 

лв. и достига общо 111.69 лв./
мвтч, като включва вече и на-
ложените от ДКЕВР „екстри” – 
такси за непоискани „услуги“, 
скандално увреждащи законния 
интерес на гражданите и обще-
ството... 

Или, спрямо 1996 г., гра-
бежът е 2760 %! В продълже-
ние на десетилетие председа-
телят на ДКЕВР К. Шушулов 
лъже потребителите и обще-
ството, че цената на парното 
следвала нарастващата цена 
на газа и това била причина-
та за поскъпването. Иначе ка-
зано, лъгал е сутрин, обед и ве-
чер! Както продължи да лъже 
наследникът му Ангел Семер-
джиев. Както продължава да 
лъже и днес „доцентът“ Иван 
Иванов!.

Към 2003 г. властта преценя-
ва, че ЗЕЕЕ вече не е достатъчен 
за планираното по-нататъшно 
настъпление срещу правата 
на гражданите и производи-
телите. Чуждият опит, внесен 
от лондонските юпита и най-ве-
че препоръките на Световната 
банка указват, че най-ефектив-
но може да се граби чрез ве-
рига от посредници или, спо-

ред култовото определение на 
Ахмед Доган, чрез „обръчи от 
фирми“. Пристъпва се към усъ-
вършенстване на методите не-
обходими за усъвършенства-
не на грабежа. И парламентар-
ното мнозинството на „царя“ 
приема Закона за енергетика-
та (ЗЕ) на мястото на ЗЕЕЕ.

Новият закон още повече 
облагодетелства монополис-
тите и ускорява загробване-
то на гражданите и общество-
то. Специален раздел е отреден 
на „любимите“ на властта ли-
цензии. И съвсем скоро Майка 
България „лицензионно“ е раз-
парчетосана. Десет от най-ма-
щабните сделки на „царското“ 
правителство (между които дос-
тавката и разпределението на 
електроенергия), са квалифици-
рани като „скандални“ от проф. 
Кръстю Петков, дори „крими-
нални“ – от екс-главния про-
курор проф. Никола Филчев, в 
интервю за в. „Дума“. 

Лицензираните електрора-
зпределителни дружества (ЕРД) 
представляват първата линия 
от посредници. Те максимал-
но се възползват от „друже-
ските“ си връзки с властта. 
Ограбването ескалира чрез 
различни, одобрявани от власт-
та прийоми: „външни услуги“ 
или втора, трета и следваща 
линия от посредници; факту-
риране на „услуги“, които потре-
бителят нито е поискал, нито е 
консумирал; кражби посред-
ством уреди, които не са сер-
тифицирани като годни сред-
ства за търговско измерване 
и пр., и пр. Действията на ръ-

ководствата на ЕРД, топлофи-
кациите, водоснабдяването, 
вече напълно могат да се опре-
делят като попадащи в дефини-
тивното поле на организирана 
престъпност, дадено от Ико-
номическия и социален съвет 
на ООН: „Форма на търговска 
дейност, която използва запла-
хи, физическа сила или насилие, 
ограбване, принуда или коруп-
ция, както и доставката на не-
годни стоки и услуги”. 

Впрочем, организирана 
престъпност не може да съ-
ществува извън действието 
или бездействието на държав-
ния чиновник, извън подкре-
пата и закрилата на организа-
ционни структури в най-ви-
соките етажи на властта! Това 
се изучава във всички правоза-
щитни школи, вкл. в Академи-
ята на МВР в Симеоново. Ор-
ганизираната престъпност е 
немислима без политически 
чадър или политическа протек-
ция (access to political protection). 
Нито една мафия не е в със-
тояние да тероризира граж-
даните, безнаказано да граби 
огромни суми, ако не разпола-
га с политически комфорт, ако 
не е под чадъра на политици и 
в законодателната, и в изпъл-
нителната, и в съдебната вла-
сти. 

Приетият от „царския“ ка-
бинет ЗЕ цели точно това: нео-
братимо да укрепи комфорта 
на енергийните монополис-
ти по „законодателен“ път, т.е., 
чрез узаконяване на беззако-
нието. 

На стр. 8

На три пъти през 2021-
ва година гражда-
ните на България 
трябваше да се ре-

дят пред урните и машини-
те за гласуване, надявайки се 
най-накрая да случат на уп-
равляващи, които да са раз-
лични от предишните корум-
пирани „калинки“ на ГЕРБ и 
техните „присъдружни“. Упра-
вляващи,  които да разнищят 
корупционните схеми на Бо-
рисов и в крайна сметка да 
ги отърват от носителите на 
простотията и безпардонния 
грабеж на общественото бо-
гатство. Времето, изтекло от по-
следните избори - извънредни 
парламентарни и редовни пре-
зидентски, не е достатъчно, за 
да се прецени доколко прави-
лен е бил народният вот, но 
нали надеждата умира послед-
на? А тя е точно толкова фатал-
на, колкото надеждата на На-
страдин Ходжа, търсещ с пес-
ни на уста по планини и баи-
ри изгубеното си магаре. На 
учудените от неговата веселост 
хора, обяснил причината за своя 
оптимизъм така: „Последната 
ми надежда е зад оня хълм. Ако и 
там не намеря проклетото ма-
гаре, елате да видите как ще за-
рева!“

В този смисъл и разкрити-
ята, които новото правител-
ство направи и продължава да 
прави относно магистрални-
те грабежи, пардон градежи, на 
Борисов и компания, са извор 
на оптимизъм. Защото показват, 
че по-зле България не може да 
се управлява. При всичката по-
литическа неопитност на ръ-
ководителите на „Продължа-
ваме промяната“ (ПП) и „Има 
такъв народ“ (ИТН), при раз-
нородния състав на управля-
ващата четири партийна ко-
алиция, България няма да за-
гине. Нито от задаващата се 
нова ковид вълна, предизви-
кана от южноафриканския ва-
риант на коронавируса, наречен 
Омикрон, нито от глад и студ 
заради галопиращите цени на 
природния газ, електроенер-
гията, отоплението и водата. 
Твърденията на ГЕРБ, че ако 
те са на власт, ще свалят це-
ните на синьото гориво, пар-
ното и електричеството до ни-
вото им от януари 2021 г., са 
пълна уйдурма. Ако са искали, 
щяха да направят тази магия 
до края на април 2021 г., когато 

все още управляваха. И нямаше 
да предлагат миналия декември 
мораториум върху повишени-
ята на цените на енергоносите-
лите, замразявайки ги с късна 
дата към тези от 1 януари 2021 
г. Сега всичките им добри поже-
лания напомнят на вица за ци-
ганина сватбар, който като раз-
брал, че обещаното от гостите 
не се дава веднага, обявил че ще 
подари на младоженците кра-
ва с теленце. Обикновено пре-

ди Коледа и Нова година поли-
тиците правят щедри жестове, 
но само обещанията на упра-
вляващите могат да се мате-
риализират, защото в техни 
ръце са и силата, и парите на 
държавата. Докато обещания-
та на опозицията са прицеле-
ни в спечелването на следва-
щите предсрочни, или редов-
ни парламентарни и местни 
избори. ГЕРБ критикуват „по-
пулизма“ на новите управлява-
щи, включително повишаване-
то на пенсиите, но не обясня-
ват какво им пречеше да прес-
кочат от швейцарското правило 
за индексиране на пенсиите 
според ръста на инфлацията, 
към тяхното преизчисление с 
по-висок коефициент за тру-
дов стаж и един актуализи-
ран праг на осигурителния до-
ход. „Лидерът“ Борисов също 
се прави на разсеян, когато 
му припомнят фразата за „ко-
фти мат`риала“, произнесена 
пред българите в Чикаго още 
в зората на неговия политиче-
ски възход. Да не говорим как се 
жалваше, че правителството на 
Станишев било вдигнало пен-
сиите, а той трябвало да ги из-
плаща… Може би са прави оне-
зи, които твърдят, че ГЕРБ не е 
дясна, а популистка партия. 
Но при ендемичната корупция, 
с която се прослави управление-

то на Борисов в Европа и САЩ, 
хората би трябвало да се запи-
тат и дали изобщо ГЕРБ е по-
литическа партия? Или е „шай-
ка“, както я нарече Антон То-
доров в едноименната си кни-
га, преди да стане депутат на 
„шайката“? Отговорът на този 
въпрос щеше да бъде даден от-
давна, ако „шайката“ не си 
имаше и прокурорски чадър, 
опънат от „човека с каскета“. 
Докато Гешев оглавява проку-

ратурата, тя ще преследва не 
големите крадци, а тези, които 
искат истината за грабежите 
да бъде осветена. Трябваше да 
падне от власт Бойко Борисов, 
за да се сети Гешев за номера-
та на банкнотите и кюлчетата 
злато в чекмеджето от нощно-
то шкафче в спалнята на бив-
шия премиер в резиденция Боя-
на. Две години  бяха нужни на 
държавното обвинение, за да 
попита БНБ къде са били на-
печатани те. Но колко чевръс-
та беше прокурорската ОПГ в 
опита си да осуети разследва-
нето на МВР за истинския по-
лучател на 53-те милиона лева, 
отмъкнати от строителство-
то на АМ „Хемус“! И съответно, 
да не допусне разкриването 
на истинския организатор на 
схемата и поръчителя на пла-
днешкия грабеж. Първо, хора-
та на Гешев си направиха от-
вод, отказвайки да разследват 
обира под предлог, че върху тях 
е бил упражнен недопустим 
натиск. После повдигнаха об-
винение на шефа на ГДБОП 
Калин Стоянов. Накрая изви-
каха министъра на вътрешни-
те работи, за да го разпитат 
като свидетел. За разследване 
на бившия премиер и дума не 
стана, въпреки изявлението 
на Рашков, че 30-40 на сто от 
парите, превеждани авансово 

за строителството на АМ „Хе-
мус“, са се връщали в ГЕРБ. По-
ради „целесъобразното“ оглу-
шаване на прокуратурата за 
подобни твърдения, Борисов 
все още може да твърди, че 
ако Бойко Рашков го арестува, 
ГЕРБ ще го канонизират. Ще 
го канонизират като какъв? Като 
Свети Безсребреник ли? Или, 
като мъченик на една религия, 
в която не вярва, макар лице-
мерно да се кръсти в църква, 

или в „зайчарника“ в Банкя? И 
Росен Плевнелиев ходеше по го-
лемите празници на черква, но 
за да го видят хората, а не той да 
се моли на Бога за опрощаване 
на безбройните му грехове. Ве-
роятно с фалшивата си набож-
ност е омръзнал и на Господ, та 
посред бял ден крадци задигна-
ха джипа на третата му съпруга 
Десислава, паркиран пред един 
софийски мол. Щом бившият 
министър на финансите на 
Борисов, Владислав Горанов, 
бе върнат от Сърбия заради 
издирвания джип, взет уж от 
фирма на лизинг, няма да се 
учудим, ако и джипът на Плев-
нелиев и се окаже издирван. 
Колко от обикновените българ-
ки могат да обикалят с джипове 
моловете и после да се жалват в 
телевизионните студия, подоб-
но на г-жа Плевнелиева? Няма-
ше начин герберите да не напра-
вят от случая генерални изводи 
за „оживялата“ отново прес-
тъпност след тяхното сваляне 
от власт. Очевидно им липсва 
интелект, за да схванат, че по 
този начин петнят и собстве-
ното си 12-годишно управле-
ние. Нали уж бяха пречупили 
гръбнака на организираната 
престъпност? Виждали ли сте 
жива твар да оцелее с пречупен 
гръбнак? Престъпността да не е 
гущер, на който ако му откъснат 

опашката, му пониква нова?
Следващата антиправи-

телствена атака, ако не и са-
ботаж, от страна на ГЕРБ-СДС, 
е в сферата на енергетиката и 
здравеопазването. Съпартий-
ците на Борисов  повтарят до 
втръсване лъжите, че при не-
говото „успешно“ управление 
всичко в икономиката, енер-
гетиката и здравеопазване-
то е било наред, включително 
ваксинацията. Обаче данни-
те от информационния портал 
coronavirus.bg, показват, че си-
туацията се е променяла посто-
янно, но не драматично, незави-
симо от това кой управлява. По 
темп на ваксинация бяхме и 
си оставаме последни в ЕС, а 
по броя на новозаразените с ко-
ронавирус за 24 часа и на хоспи-
тализираните и лежащите в ин-
тензивните отделения, сме по-
добре от далеч по-масово вакси-
нирани страни. ГЕРБ и няколко 
по-малки партии развиха цяла 
истерия по повод на възмож-
ността зелените сертификати 
да станат задължителни при 
влизане в парламента, но след 
като предложението им не 
мина, поискаха да паднат сер-
тификатите и за останалите 
граждани. Последователност в 
непоследователността на дейст-
вията, която е следствие от хаоса 
в главите, или обичайна демаго-
гия? За щастие, новото прави-
телство не се поддаде на изку-
шението и вместо да направи 
зеления сертификат и вакси-
нирането задължителни, обя-
ви 75 лв. добавка за всички 
ваксинирани пенсионери. А в 
страни, като Великобритания, 
въпреки високия процент на 
ваксинираните с две и три 
дози, се чупеха печални рекор-
ди. Най-вече, по броя на ново-
заразените и починалите за 
едно денонощие, включител-
но от варианта Омикрон. Към 
8 януари 2021 г. в Обединеното 
Кралство бяха регистрирани 68 
053 нови случаи на коронавирус 
за 24 часа. На 15 декември 2021 
г. те станаха 78 610. На 16 декем-
ври 2021 г. броят на новозара-
зените нарасна  88 376, а на 25 
декември, само за 24 часа бяха 
регистрирани 122 186 нови слу-
чая на коронавирус, с които об-
щият брой на случаите от на-
чалото на епидемията достиг-
на 1 1891 292 души, а този на 
починалите от коронавируса 
набъбна на 147 857. Към 25 де-
кември 2021 г. общият брой на 
случаите на Омикрон достигна 
114 625, като само за последни-
те 24 часа бяха установени нови 
23 719 заразени и 29 починали 
от този вариант. Според статис-
тиката на британското Минис-
терство на здравеопазването, 
оглавявано от пакистанеца 
Саджид Джавид, към 25 декем-
ври в столицата Лондон от все-
ки 20 души 1 е бил носител на 
Омикрон, а до 26 декември се 
очакваше на всеки 10 души 1 
да е носител на новия ковид ва-
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„Когато Господ обича някого, първо прави така, че да загуби ма-
гарето си, а после да го намери“.

 Турска народна поговорка

Петко ПЕТКОВ

риант.
Коронавирусът отбеля-

за скок и във Франция. Там 
към 26 декември само за 24 
часа бяха регистрирани 104 
611 нови случаи на коронави-
рус при темп на заразяване 647 
случая на 100 000 души населе-
ние. Към 30 декември дневният 
брой на заразените надхвърли 
220 000 души. За сравнение, по 
същото време Китай съобщи за 
206 нови случая на коронавирус, 
от които 158 заразени на тери-
торията на страната. 155 от тях 
произлизали от град Сиан, на-
миращ се в северозападната ки-
тайска провинция Шенси. Ня-
маше нито един нов починал 
и броят на жертвите на коро-
навируса остана 4636 при общо 
101 077 заразени от началото на 
епидемията. Всичко това, при 
население от близо 1,5 милиар-
да души! Докато в 7-милионна 
България на 26 декември  бяха 
регистрирани 793 нови заразе-
ни, а 52 бяха починали в болни-
ците от или с коронавирус. На 
28 декември ново потвърдени-
те носители на вируса бяха 1278, 
а на 29 декември станаха 1235, 

като загубилите битката бяха 49 
и респективно 34. И като подра-
нил пред новогодишен фойер-
верк, на 30 декември бяха ре-
гистрирани 3449 нови случаи 
на коронавирус, а починалите за 
едно денонощие бяха 162 души! 
A на 5 януари на информацион-
ни портал бяха отбелязани 6252 
нови случаи на коронавирус и 
157 починали от него. За щас-
тие и броят на ваксинирани-
те за 24 часа скочи: от 19 901 
на 30 декември, на 24 947 към 
5 януари. Наличието на 12 слу-
чая на Омикрон беше потвърде-
но официално едва на 3 януари, 
въпреки съмненията, че този ва-
риант вече е пренесен у нас пре-
ди Нова година от завърнали се 
от чужбина български гражда-
ни и чужди туристи. Но благо-
дарение и на антиваксерската 
пропаганда, развивана от ня-
кои опозиционни парламен-

тарни и извънпарламентарни 
партии, към 26 декември за 24 
часа се бяха ваксинирали едва 
313 души! Затова пък към екзо-
тични курорти в далечни стра-
ни се очакваше да потеглят 10 
000 българи. „Оле, неразсудност 
болгарска и глупавина големая!“, 
възкликва Софроний Врачан-
ски в едно от своите писания. За 
повече от два века нищо в ман-
талитета на българите не се е 
променило. Трудно е да се уп-
равлява страна, в която голя-
ма част от народа се държи 
като сърдито и безразсъдно 
дете, на което са взели любима-
та играчка. Но, точно тази част 
от населението е манна не-
бесна за политическите спе-
куланти, популисти и демаго-
зи. Друг народ би ли търпял да 
го управляват три мандата хора 
като Бойко Борисов, който се 
самоопредели като прост? Ако 

това ще ви утеши, има още една 
такава страна, Турция, в която 
„приятелят Тайпи“ управля-
ва 19 години поред. Те затова 
са приятели с Бойко, защото си 
приличат. Както казват родоп-
чани: „Краставите магарета 
на едно и също дърво се чешат“.

В България обаче има една 
партия, която претендира, че 
е донесла демокрацията. Това 
е ДПС, ръководено от Муста-
фа Карадайъ. Същият Карада-
йъ, чиято Родина-майка (Ана-
ватан) е Турция, а той се беше 
кандидатирал за президент на 
България. Защо не отиде да за-
несе малко демокрация и в своя-
та Анаватан? Нали там няма 
Бойко Рашков, който „репреси-
ра“ търговците на гласове? 

„Турция стана най-риско-
вата страна в света!“ - това 
го казваме не ние, а Есфендер 
Коркмаз във вестник „Йени-

чагъ“ (26.12.2021). И въпреки 
това, на Турция ще бъде пове-
рено командването на силите 
за бързо реагиране на НАТО в 
Черноморския регион. Сили, 
предназначени да реагират 
срещу Русия, а не срещу меж-
дународния тероризъм и на-
следниците на Степан Банде-
ра в Украйна. „Само това ни 
липсваше!“ - възкликна Гюнери 
Джъваоглу във вестник „Милли-
ет“ (24.12.2021).

Настрадин Ходжа от приказ-
ките и вицовете продължава да 
търси изгубеното си магаре, а в 
действителността хората тър-
сят причините, поради които 
са загубили месеци и години, 
оставяйки двукраки магарета 
да ги водят към светло бъде-
ще. Трудно е човек да признае 
собствената си глупост, грани-
чеща понякога с лудост. „Лу-
дите не може никой утеши, бе-
сните не може никой укроти!“, 
пише Христо Ботев към края 
на онова „присъствие“. 

Ваксина против глупост и лу-
дост още не е измислена, но ако 
такава се появи, ще трябва да се 
реваксинираме всяка седмица.

ПО СЛЕДИТЕ НА 
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д-р Радко ХАНДЖИЕВ  
Bulgarian Press Pool-Budapest
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От стр. 7
И за да няма никакво съмне-

ние, че властта безусловно се под-
чинява на монополистите, на ре-
сорния министър се възлагат 
координиращи функции. Спо-
ред разпоредбата на чл. 7 ал.1, 
при провеждането на държавна-
та политика в областта на енерге-
тиката, министърът „може да се 
подпомага от браншовите кама-
ри и организации на енергетици-
те и на такива, добиващи енер-
гийни ресурси“. Но потребители-
те, народът, Върховният суве-
рен – не може! Изключен е от 
участие в провеждане на дър-
жавната политика в енергети-
ката. А монополистите не са. 
Нека не задаваме въпрос в инте-
рес на гражданите и обществото 
ли е такава практика? Съобразе-
на ли е с императивната разпо-
редба на чл.19, ал.2 на КРБ: „За-
конът създава и гарантира на 
всички граждани и юридически 
лица еднакви правни условия за 
стопанска дейност, като предо-
твратява злоупотребата с мо-
нополизма, нелоялната конку-
ренция и защитава потребите-
ля.“ 

Според разпоредбата на чл.31 
т.7 на ЗЕ, разходите по префе-
ренциалните цени на възоб-
новяемите източници и висо-
коефективното комбинирано 
производство на електриче-
ска и топлинна енергия, ДКЕВР 
трябва да прехвърля върху край-
ните клиенти справедливо! Кой 
и как преценява кое е справед-
ливо? И защо преференциално-
то ценообразуване, което об-
лагодетелства монополистите, 
трябва да се прехвърля върху по-
требителите, народа- Върховния 
суверен? В интерес на граждани-
те и обществото ли е такава прак-
тика? 

Още по-нагла е разпоредбата 
на чл.21, ал.1, т.20 на ЗЕ относ-
но т.нар. умни средства за тър-
говско измерване (СТИ), които 
осигуряват на монополистите 
възможност за разюздано на-
дуване данните за потребле-
ние, довели страната до масо-
ви протести през 2013 г. Съглас-
но нормите на Третия енергиен 
пакет на ЕС – в сила от 3 март 
2011 г., преди монтирането на 
интелигентни („умни“) системи 
за измерване, доставчикът след-
ва да извърши:

- предварителна икономи-
ческа оценка на дългосрочните 
разходи и ползи за пазара и за 
индивидуалния потребител; 

- да информира потребителя 
коя форма на „умно“ измерване 
за него е икономически оправ-
дана и разходоефективна; 

- предварително да получи 
информираното писмено съ-
гласие на потребителя за мон-
тиране на „умно“ СТИ.

Европейската комисия освен 
това предупреждава, че „умни-
те“ електромери са манипули-
руеми, чрез тях може да се съ-
бират лични данни, като: еже-
минутно измерване на лична-

та консумация; създаване на 
потребителски профили и т.н., 
а това сериозно нарушава ев-
росъюзните норми за защита 
на личните данни. Затова елек-
тронното СТИ се монтира въ-
тре в жилището (производстве-
ното помещение, офиса) на по-
требителя, след като е получе-
но писменото му информирано 
съгласие, каквато е практиката 
в страните-членки на ЕС. Впро-

чем, в жилищни сгради, стро-
ени у нас преди ЕРД-та да бъ-
дат харизани на „чужди гости“, 
има изградени електромерни 
табла непосредствено до вра-
тата на всеки апартамент. За-
щото СТИ трябва да бъде свър-
зано единствено с вътрешната 
(домашната) мрежа на абона-
та, само той да може ежеднев-
но да наблюдава данните на 
потреблението си и да решава 
каква част от данните и за как-
ви нужди ще ги предоставя на 
ЕРД-та. Защото не електроме-
рът води до икономия на енер-
гия и повишаване на енергий-
ната ефективност, а абонатът, 
който сам наблюдава и упра-
влява консумацията си.

Нито една от тези евро-
съюзни правозащитни нор-
ми не е застъпена в „царския“ 
ЗЕ. С приемането му отпада и 
възможността потребителят 
да монтира контролен елек-
тромер, каквато е практиката 
в страните-членки. По такъв 
начин напълно се изключва 
всякаква възможност българ-
ският потребител да защити 
правата си. В интерес на граж-
даните и обществото ли е такава 
практика?

ЗЕВИ или плячкосване чрез 
„нашия закон“

Върхът на противоконсти-
туционстването е при прави-
телството на Борисов. През 
май 2011 г. мнозинството на 
ГЕРБ набързо гласува предло-
жените от МС супер лобистки 
промени в ЗЕ, гарантиращи 
свръхпечалби за производи-
телите на „зелена” енергия и 
предизвикали фурор с абсурд-

ните 12 000 договора, чиято 
обща мощност е колкото де-
вет нови АЕЦ „Козлодуй”!!! Пак 
през май 2011 г. е приет „наши-
ят“ закон (ЗЕВИ), който в част-
та за стимулирането възпроиз-
вежда ЗВАЕИБ. 

Всъщност, големият бум на 
„зелени“ обекти се реализира 
главно в първите две години 
след възсядането на властта от 
ГЕРБ, преди гласуването на „на-

шия“ закон. Естествено, „наши 
хора“ от обкръжението на пре-
миера се възползват максимал-
но от ЗВАЕИБ – „най-лобистки-
ят“, според ГЕРБ „закон“. Това 
са лица с достъп до големи фи-
нансови ресурси, до десетки 
милиони евро. До днес не е из-
вестен пълният списък на соб-
ствениците на ВЕИ паркове: 
име, вид на ВЕИ парка, мощ-
ност, дата на разрешението за 
строеж, дата на подписване на 
договора за присъединяване... 

Посочихме вече, че в 43-то 
НС и в 44-то НС преобладават 
депутати с интереси в енер-
гийния бизнес, които държат 
лъвския пай от добива на „зе-
лена” енергия – не само от ГЕРБ 
и бизнесмени от обкръжението 
му, като етрополския Емил Ди-
митров; или близката до сърце-
то на премиера – „вездесъщата 
банкерка” Цветелина Борисла-
вова, която пъргаво се пре-
ориентира към производство 
на енергия от вятъра. С два та-
кива парка в община Каварна, 
тя продължава да разширя-
ва дейността си в тази насока. 
Нека припомним и как преми-
ерът Борисов лично гастролира 
в Силистра, за да отреже лен-
тичката на Завод за соларни 
панели на олигарха Иво Про-
копиев. 

Облагодетелстването на 
енергийните олигарси води 
до скандален скок в „цената“ 
на тока. ЕРД вече ни ограбват 
тройно. Веднъж - чрез одо-
бряваното от властта повиша-
ване на „цената“; втори път - 
чрез одобряваните от властта 
допълнителни „услуги“, които 

потребителят нито е поискал, 
нито е консумирал; трети път 
- чрез одобряваната от власт-
та кражба, посредством мани-
пулация на електромерите – 
изключителна собственост на 
ЕРД, така че да отчитат 20%, 
50%, 100% по-високо от дейст-
вителното потребление. 

Впрочем, и децата знаят, че 
всеки компютър може да бъде 
манипулиран, какъвто е и 
електромерът – микрокомпю-
тър. Наскоро в производството 
на СГС по гр. дело, назначено-
то от съда вещо лице В.Б. по-
сочи най-малко три начина за 
манипулиране от ЧЕЗ на елек-
тронните СТИ: „Сменя се схе-
мата за свързване без да се бър-
ка вътре в електромера; сменя 
се схемата на измерване като 
се бърка в електромера и се пре-
настройва начина на отчита-
не; третия начин на електрон-
ните електромери е като се 
сменя софтуера или се наруши 
част от нормалната работа 
на заводския софтуер... Знам че 
ел. техниците са на работа су-
трин от 08.00 ч., вечер до 20.00 ч. 
и могат да настроят софтуера 
да записва през другото време и 
отчетът да му е нула. Могат да 
го направят да отчита 1/10 от 
потребената ел.енергия. Могат 
да го направят в събота и неде-
ля въобще да не отчита...“ 

Що се отнася до достовер-
ността на данните в електрон-
ната система „САП“ на ЧЕЗ, ве-
щото лице В. Б. каза: „Видях 
това, което ми показаха в систе-
мата „САП“. В нея се влиза само с 
парола и не може да влезе всеки; 
не мога да потвърдя истинност-
та на документ, който не съм 
съставил аз...“ Относно досто-
верността на отчитаните от ЧЕЗ 
данни, изводът на вещото лице 
В. Б. е категоричен: „Не мога да 
кажа инкасаторът ако е видял 
5 е записал 3 или обратното; за 
верността на данните [предос-
тавени от ЧЕЗ] не мога да взема 
отношение; за достоверност-
та на данните [на ЧЕЗ] не мога 
да отговарям, защото нито съм 
присъствал, когато са нанесени, 
нито мога да проверя какво е от-
четено.“

Сходни са изводите и на на-
значеното от съда по същото 
гр. дело вещо лице А. К.: „Пра-
ва за редактиране или изтрива-
не на данни имат само служи-
тели, на които това е необхо-
димо и системните оператори; 
данните в търговския регистър 
„САП” могат да бъдат променя-
ни след сложна процедура, за коя-
то трябва да има разрешение от 
съответния отговорник или ди-
ректор.“ На въпрос на съда дали 
данните, които е използвал и, 
които са в електронната база-
данни на ЧЕЗ могат да бъдат 
променяни и от кого, вещото 
лице А. К. отговаря: „Има три 

системи и всяка от тях допуска 
да бъде.... „манипулация” е силна 
дума, но допуска да бъде допус-
ната грешка или неточен резул-
тат да бъде въведен.“ На въпрос 
на съда могат ли служители на 
ЧЕЗ да коригират входните и 
изходните данни в система-
та, вещото лице А. К. отговаря: 
„Могат, защото е необходимо за 
нормалната работа на компа-
нията. Не само защото е само-
цел..., а защото се обслужват го-
лям брой абонати и естествено, 
че се допускат и грешки. Така че 
да, има такава възможност.“ 

Свидетелства, че СТИ могат 
да бъдат манипулирани само 
от длъжностни лица, потвърж-
дава на 17 септември 2012 г. и 
Прес-центъра на МВР: задър-
жани са четирима отчетници 
на ЧЕЗ, които срещу заплаща-
не от търговски обекти с голя-
ма консумация, многократно 
са въздействали върху елек-
тромерите им с цел укриване 
на реалното потребление. От 
задържаните са иззети над 200 
електромера, над 1100 пломби, 
множество холограмни стике-
ри, пломбажни клещи, матри-
ца за пломбажни клещи, типо-
ви ключове за ел.табла, пари 
и др. В публикация в „Дума“ по 
случая, се цитира казаното от гл. 
инспектор Златка Падинко-
ва – началник сектор „Престъ-
пления срещу собствеността“ в 
СДВР на пресконференцията, че 
само служители на ЧЕЗ, кои-
то владеят необходимия тех-
нически инструментариум, 
имат достъп до паролите и т.н., 
имат възможност да манипу-
лират данните за потребление 
на електрическа енергия. На 
въпрос към ЧЕЗ, зададен по вре-
ме на пресконференцията, след 
като длъжностните им лица мо-
гат да манипулират електроме-
рите „надолу“, могат ли да ги ма-
нипулират и „нагоре“, за което 
свидетелстват непрекъснато 
завишаваните сметки на ми-
лиони потребители от Западна 
България, от ЧЕЗ отказаха да 
отговорят.

Очевидно сегашната цена 
на тока не е продукт само на 
глобалната капиталистиче-
ска криза, нито е следствие от 
природно бедствие. Тя е про-
дукт на „енергийната полити-
ка” на всички властващи след 
преврата от 1997 г. полити-
чески сили. И както сочи екс-
енергийният министър Румен 
Овчаров – най-вече на ГЕРБ 
и лично на премиера Бори-
сов, доколкото като минис-
тър-председател той „актив-
но участва в надуването на ба-
лона.” Така ли е обаче в действи-
телност?

ЗВАЕИБ – „несработилият 
закон“ на Тройната коалиция
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ЕНЕРГИЙНИЯТ ОКТОПОД

ИМА НЕЩО ГНИЛО В ИДЕЯТА 
ЗА ЕНЕРГИЕН ПРЕХОД
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Челен принос в противо-
правното лобистко законода-
телство има и „нормотворче-
ството“ на Тройната коали-
ция. ЗВАЕИБ – ни повече, нито 
по-малко – щедро цели да об-
лагодетелства шепа „инвести-
тори“ в сектора на възобновя-
емите енергийни мощности. В 
публичното пространство упре-
ците за приемане на този „за-
кон“ са насочени главно срещу 
БСП. Особено остри са те в ме-
дийното говорене от лятото и 
есента на 2012 г., след наложе-
ното от ГЕРБ безпрецедентно 
13-процентно увеличение на 
„цената“ на тока. 

В края на 2012 г. от „Пози-

тано“ 20 отчетоха като стра-
тегическа грешка дългосроч-
ните договори за изкупува-
не на ток по преференциални 
„цени“. Иначе казано, призна-
ха, че част от разпоредбите на 
приетия през 2007 г. от Трой-
ната коалиция ЗВАЕИБ, са 
били не само погрешни, но и 
противоконституционни по 
същество. Макар да се твърди, 
че „не е сработил” (по думите 
на Румен Овчаров), този закон 
си остава факт. И продължава 
да тегли надолу имиджа на БСП. 
Нещо повече, сред ръководни-
те среди на тази партия има 
лица с интереси в енергетика-
та, склонни са към компромис 
с олигарсите, довели ГЕРБ до 
властта.

Но нека все пак бъдем мал-
ко справедливи към левицата 
като цяло, независимо от осно-
вателните и заслужени упреци. 
Защото онова, което „правил-
ните“ медии услужливо про-
пускат, е обстоятелството, че 
БСП не разполага със самос-
тоятелност да провежда по-
литика в рамките на Тройната 
коалиция. Длъжна е да се съо-
бразява с желанията на парт-
ньорите си, дори да си затваря 
очите пред корупционни из-
кушения само и само да съх-
рани коалицията в името на 
постигането на стратегиче-
ската цел – приемането на Ре-
публика България в Европей-
ския съюз.

За разлика от БСП, прави-

телствата и на Костов, и на 
Сакскобургготски, и на Бо-
рисов, не са ограничавани да 
провеждат самостоятелна по-
литика, разполагат с твърдо 
парламентарно мнозинство, 
проектите им не се отхвърлят. 
Но когато тези проекти се пре-
връщат в „закони“ – облагоде-
телстващи едни и увреждащи 
други, и от това настъпват ко-
лосални вредни последици за 
гражданите и обществото; ко-
гато тези „закони“ престъпват 
Конституцията и нормите на 
ЕС, от което следват колосал-
ни санкции срещу държава-
та, плащани респективно от 
данъкоплатците; дали изводът, 
който следва да се направи не е 
наличието на престъпен мотив, 

на пряк умисъл?
Защото именно при режи-

ма на Иван Костов се узакони 
зачеването на енергийният 
октопод; а акуширането му се 
узакони при Сакскобурггот-
ски. Останалото? Останалото са 
„изменения и допълнения“ (58 
досега само в ЗЕ), които при 
ГЕРБ достигат зловещи изме-
рения, а грабежът – чудовищ-
ни мащаби, непознати в исто-
рията от Освобождението до 
наши дни. Благодарение глав-
но на „несработилия закон“, 
който за две години преди да 
бъде отменен, доведе до „раз-
юздания грабеж“ и „голямото 
прегряване“.

Следва

Борис МАРЦИНКЕВИЧ

Настойчиво налагани-
те на всички страни 
в света декарбониза-
ция и децентрализа-

ция предизвикват все по-на-
растваща съпротива. Тази съ-
протива не се афишира в СМИ от 
участниците в нея, но от това тя 
не губи своята ефективност.

По т.нар. „зелена програма“ в 
енергетиката се работи отдавна 
като я обогатяват непрекъсна-
то с нови направления. Ако през 
2018 г. най-често употребявани-
ят термин беше думичката „де-
карбонизация“, то една година 
по-късно все по-популярно става 
понятието „енергиен преход“.

Но това не означава, че ев-
ропейските страни са се отка-
зали от въглищата като един 
от използваните в енергетика-
та ресурси. Нека припомним, че 
понятието „енергиен преход“ има 
четири компонента: енерго-
ефективност, цифровизация, 
декарбонизация и децентра-
лизация. Реалният бизнес изоб-
що няма възражения срещу пър-
вите два, защото повишаване на 
ефективността и разширяване 
на цифровизацията в енергети-
ката само я правят по-рентабил-
на и по-рационална.

Енергийният преход на 
хартия и в суровата реалност

Налаганите на всички страни 
на планетата декарбонизация и 
децентрализация срещат нара-
стваща съпротива. Неотдавна 
МЕА (Международна Енергийна 
Агенция) публикува предвари-
телните данни за 2021 г. А ста-
тистиката е упорито нещо.

В края на годината се очаква 
9%-ен ръст на произведената 
електроенергия от въглищни 
електростанции в сравнение 
със същия период на 2020 г.

МЕА, която винаги е била 

на гребена на вълната с опитите 
да осъществи енергиен преход, 
беше принудена да констати-
ра, че през 2022 г. въглищният 
отрасъл се очаква да постави 
нови рекорди както по добив, 

така и по обемите на търсене и 
въвеждане на нови генерира-
щи мощности.

Политическите мечти на 
активистите за енергиен пре-
ход се сблъскаха със суровата 
реалност, а енергийният па-
зар на Европа стана не при-
мер за подражание, а поука, за 
това какво може да следва след 
внедряване на всевъзможни 
измислици без подкрепа с на-
учни и инженерни анализи. В 
Европа през последните 7-8 го-
дини наблюдаваме масово стро-
ителство на слънчеви и вятър-
ни електростанции, съпрово-
дено с масово закриване на 
въглищни и атомни електро-
станции и твърде бавно въ-
веждане в експлоатация на  
нови енергогенерации на газ. 
Резултатът е плачевен за ико-
номиката на Европа, продъл-
жаваща  да се смята, че е най-раз-
витият регион на света. 
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Настъпващата зима 
показва, че глоба-
листите минават в 
кръгова отбрана и 

се опитват да заблудят про-
тестиращите във все повече 
страни, с подмяна на ключо-
ви термини като „глобално за-
топляне“ и „декарбонизация“.

Блокирането на световната 
икономика с подозрително про-
дължилата пандемия и скокът 
на цените на изкопаемите гори-
ва показаха, че капитализмът е 
в дълбока криза и „невидима-
та ръка на пазара“ не  само не 
регулира цените, но и води до 
нови геополитически проти-
воречия, които засега се реша-
ват с Трета световна хибридна 
война.

„Глобалното затопляне“ се 
видя, че няма да се сбъдне. Ле-
довете в Арктика наистина 
намаляха, но затова пък леде-

ната покривка на Антарктида 
се увеличава. Без особени про-
тести от страна на учените-кли-
матолози, започна да се говори 
за „промяна на климата“ и съ-
ответно за мерки за глобално 
намаляване на концентрация-
та на т.нар. парникови газове.

Мерките започнаха със са-
танизиране на класическите 
енергоносители, добивани от 
земните недра: въглища, газ 
и петрол. Те трябваше да бъдат 
изключени от производството 
на електроенергия и замене-
ни с т.нар. ВЕИ (Възобновяеми 
Енергийни Източници): ветро-
генератори и фотоволтаици.

Надценяването на ВЕИ до-
веде Европейския съюз до ка-
тастрофални резултати. Ока-
за се, че половината от мили-
ардите евро  като инвестиции 
в ЕС, са отишли за строеж на 
ветрогенераторни паркове и 

слънчеви батерии, но ВЕИ се 
оказаха толкова зависими от 
локалния климат, че недос-
тигът на електроенергия ста-
ва застрашителен. В същото 
време немските политици ба-
вят сертифицирането на пъл-
ната с газ тръба на „Северен по-
ток-2“, затварят 3 АЕЦ (не били 
„зелени“) и още толкова елек-
троцентрали на въглища. А в 
арктическите температури от 
-40С през декември, шведски-
те управляващи дори съветва-
ха гражданите си да не пускат 
толкова често прахосмукачки-
те, за да не натоварват мрежа-
та. Един коментатор сполучливо 
сравни Европейската комисия 
(г-жа Урсула фон дер Лайен) с 
луд, „който твърди пред леку-
ващия го психиатър, че нищо му 
няма.“

Адептите на „зелената енер-
гетика“ продължават своя на-

тиск върху правителствата 
за преминаване към ниско 
въглеродна икономика, но в 
документите на ООН липс-
ват задължения за „въглерод-
на следа“ на предлаганите про-
дукти, за влиянието на водни-
те пари (облаците) върху пар-
никовия ефект и др. Списъкът 
на парниковите газове (6 на 
брой) не е от времето на Па-
рижкото споразумение (2015), 
а от протокола в Киото (1997). 
В този списък продължават да 
фигурират газовете (хлорфлу-
орвъглеводороди), които бяха 
заклеймени без доказател-
ства, че рушат озоновия слой 
на планетата. Но „зелените“ не 
споменават изобщо, че в 17-
те цели на устойчивото раз-
витие на ООН, мерките срещу  
промяната в климата  изоб-
що не стоят на първо място, 
а едва на тринадесето. Налице 

е пълна самодейност на ЕК по 
отношение на ролята на еми-
сиите въглероден диоксид и 
на данъка, който ще трябва 
да плаща производителя на 
изкопаеми суровини, а не по-
требителя им.

След като някои страни 
започнаха да пускат отново 
въглищните си ТЕЦ и да тър-
сят внос на въглища (по 300 
долара/тон), вече е неудобно на 
„зелените“ политици да гово-
рят за декарбонизация. Нови-
ят хит стана замяната на този 
непонятен за масовия чита-
тел термин с „енергиен преход“.

До къде стигна енергий-
ният преход в света разсъж-
дава главният редактор на сп. 
“Геоенергетика“ в РФ Борис 
Марцинкевич в статията си от 
31.12.2021 г.  „Има нещо гнило в  
идеята за енергиен преход“.

Бившият председател на ДКЕВР Константин Шушолов в  про-
дължение на десетилетие лъже потребителите и обществото, че 
цената на парното следвала нарастващата цена на газа.

Китайската икономика е една от най-енергийно интензивни-
те в целия свят.
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рата. Към практическото реша-
ване се включват ръководители 
на ЦК на българската комунис-
тическа партия. Идеята е реа-
лизирана. На 3 март 1990 г. – на-
ционалния празник на България 
– точно копие на софийския па-
метник на Кирил и Методий като 
дар за Мурманск от Фонда „1300 
години България“, е осветено от 
българския патриарх Максим 
пред софийския катедрален 
храм „Св. Александър Невски“. 
Оттук нататък следва триумфал-
ното шествие на този памет-
ник с „КамАз“ по украинските, 
беларуските и руските пътища. 
Той пропътува пет хиляди ки-
лометра, прекосявайки Варна, 
Одеса, Киев, Минск, Велики 
Новгород, преди да стигне до 
столицата на Заполярието на 
Колския полуостров. От Киев 
нататък го придружава Кали-
на Канева. Навсякъде експеди-
цията е посрещана тържестве-
но с концерти и камбанен бла-
говест. В известен смисъл този 
акт може да бъде интерпретиран 
като ново вълнуващо шествие 
от българска земя по славян-
ските земи на символичните 
образи на светите Първоучи-
тели. Късно вечерта на 17 март 
паметникът пристига в Мур-
манск. А на 24 май, в Деня на 
славянската писменост, е тър-
жественото откриване на пър-
вия в Русия паметник на свети-
те братя Кирил и Методий. 

В друг притегателен цен-
тър за творческата енер-
гия на Калина Канева за дъл-
ги години се превръща акад. 
Дмитрий Лихачов. Твърде нео-
бичайно, дори донякъде куриоз-
но, може да се нарече запознан-
ството й със знаменития учен. 
Ето как разказва за него самата 
тя: „Когато ме питат „Кой ви 
запозна с академик Лихачов?“ 
отговарям: Граф Николай Пав-
лович Игнатиев…“

И не е случайно, че тя 
свързва името на Лихачов с 
името на граф Игнатиев. Спо-
ред нея те са най-големите 
българофили от миналия век. 
А в това ги обединяват Ки-
рил и Методий. В беседите си 
акад. Лихачов винаги е под-
чертавал, че Кирил и Методий 
със своята азбука, станала за 
нас обща, са сложили начало-
то на старобългарската и ста-
роруската литература. Бълга-
рите, по думите на Калина, се 
гордеят от високата оценка на 
Дмитрий Сергеевич за старо-
българската литература, за-
легнала в основите на старо-
руската. Благодарение на нея 
в Русия прониква източно-
то православие. Гордеят се и 
с високата оценка, която акад. 
Лихачов дава на българската 
култура, наричайки я „българ-
ското чудо“. Когато му връчват 
голямата международна Ки-

рилово-Методиевска награда 
на БАН, той е първият, който 
казва: „Плътта на българската 
държава създаде Аспарух, ней-
ния дух – Кирил и Методий. И 
чуждите завоеватели не можа-
ха да победят тази държава на 
духа, защото в защита на бъл-
гарския народ в плътен строй 
стояха езикът, писмеността, 
литературата“.

Тази „Държава на духа“ се 
превръща, в края на краищата, 
в онази Сан-Стефанска Бъл-
гария, възникнала на 3 март 
1878 г. благодарение на дого-
вора, лично подписан от граф 
Николай Павлович Игнатиев.

Какво означава въведеното 
от Лихачов понятие „българско 
чудо“? Отговаряйки на въпроса, 
академикът пояснява, че огро-
мната заслуга на Кирил и Ме-
тодий и на учениците им е в 
това, че те въз основа на раз-
говорния български език съз-
дават такъв литературен пис-
мен език, който е в състоя-
ние да предаде редица високи 
философски понятия. От тях-
на страна – наистина гениал-
но дело. А още – „българското 
чудо“ е и в това, че български-
ят народ е съумял да го разбе-
ре, оцени и приеме като свое и 
да го предаде на други народи. 
Дмитрий Сергеевич се възхища-
ваше от развитието на хумани-
тарната култура в България. 
И смяташе, че страната трябва 
да се развива в тази насока в ус-
ловията на заплахата от техно-
логичен уклон в развитието на 
човечеството. Според него, ако 
няма хуманитарно начало, 
възниква въпросът: ще оце-
лее ли човечеството изобщо? 
С всички сили той се бореше 
срещу агресията на бездухов-
ността. Лихачов изхождаше 
от тезата, че ако не се обуздае 
тази бездуховност, която по 
същината си е агресивна, чо-
вечеството може да загине. За 
него беше важна природната 

екология. Но въвеждайки поня-
тието „културна екология“, той 
хвърляше всичките си сили в 
нейно име на различни кон-
греси и симпозиуми. Особено 
в края на живота си, когато ог-
лавяваше Съветския фонд за 
култура. Когато някой каже-
ше на Лихачов: “Вие обичате 
България повече от Русия“, той 
винаги отговаряше: „Аз обичам 
България, защото обичам Ру-
сия“. В България той съзираше 
много общи неща в културата, 
обичаите, езика, манталите-
та, които обединяват нашите 
славянски православни наро-
ди. Той обичаше България. Но 
и България го обичаше и про-
дължава да го обича. 

Наскоро във в. „Российский 
писатель“ Калина Канева пуб-

ликува есето „Наследницата на 
Кутузов“, посветено на съпру-
гата на граф Н. П. Игнатиев 
Екатерина Леонидовна. Есето 
е придружено с интригуващ еп-
играф: „…с една своя дума тя 
можеше да завоюва Истанбул, а 
с една усмивка – цяла Азия“. 

Тази необичайна хипербо-
ла К. Канева открива във френ-
ска ода, посветена на „царицата 
на бала“ – бляскавата съпру-
га на руския посланик в Кон-
стантинопол граф Н. П. Игна-
тиев. „А преди това – пише Ка-
лина – имах възможността да 
видя неин портрет. Той висеше 
в малка рамка върху стената в 
дома на сина й Николай Нико-
лаевич, който живееше на со-
фийската улица „Венелин“ №11. 
Снимката прикова вниманието 
ми с някаква излъчваща се от 
него загадъчна сила. Не можех да 
не попитам коя е тази жена? - 
Това е майка ми. Тя е направила 
за освобождението на България 
не по-малко от баща ми, - каза 
Николай Николаевич.“ 

Нека поясним, че става дума 
за един от синовете на семей-
ната двойка Игнатиеви. Нико-
лай Николаевич е бил офицер 
от царската армия. Командвал 
е лейб-гвардейския Преобра-
женски полк. В боевете по вре-
ме на Великата война за проя-

вен личен героизъм е удостоен 
с редица награди, между които 
и с Георгиевско оръжие. След 
революцията емигрира в Ан-
глия, където известно време 
живее при по-големия си брат 
Павел. Българският посланик 
му отправя покана да се засе-
ли в България. Владеенето на 
няколко чужди езика му е по-
магало в работата му в софий-
ската Народна библиотека да 
систематизира постъпления-
та на чуждестранна литерату-
ра. Умира през 1962 г. 

Събирала прашинка по пра-
шинка исторически материал за 
граф Игнатиев, К. Канева уста-
новява, че съпругата му е била 
дъщеря на „княз Леонид Михай-
лович Голицин“, от най-близкия 
кръг на поета М. Ю. Лермон-
тов. А майка й Анна Матвеев-
на Толстая - от кръга на А. С. 
Пушкин. Великият поет до по-
следните си дни с почит се отна-
сял към нея и към братята й за 
това че „са опазили многоброй-
ните доблестни кутузовски 
традиции, голямото уважение 
към участието в обществена 
дейност и горещата си любов 
към всичко, свързано с прослава-
та на руското име“. 

Николай Павлович, по 
онова време най-младият гене-
рал, вече прославен с успехи-
те си на дипломатическото по-
прище, се влюбва в първата 
красавица на Петербург, пра-
внучка на великия Кутузов – 
княжна Екатерина Голици-
на. Екатерина Леонидовна е 
първа помощничка на мъжа 
си, когато той в качеството 
си на руски посланик в Кон-
стантинопол отстоява инте-
ресите на своята страна и за-
щитава християнските наро-
ди от Балканите, поробени от 
Османската империя. Крас-
норечиви са думите на англий-
ския посланик, който е написал 
в свое донесение: „Тази опасна 
двойка Игнатиеви струва пове-
че от няколко броненосеца.“ 

Когато започва руско-тур-
ската война, Екатерина Ле-
онидовна е готова да участва 
в нея като милосърдна сестра. 
Но мъжът й я спира, защото 
„някой трябва да се грижи за 
децата“. Есето на Калина Ка-
нева завършва с проникнове-
ните думи: „Съдбата не я е ща-
дяла, но не я сломява. На 5-го-
дишна възраст тя губи една 
от сестричките си, на 17 годи-
ни – друга, на 18 – баща си, а на 
22 – първородния си син. По-къс-
но морските талази поглъщат 
най-малкия, любимия й син Вла-
димир по време на Руско-япон-
ската война. Внезапно умира и 
Николай Павлович – на 3 юли 
1908 г. (Тя го последва на 7 май 
1917 г.) Първата световна вой-
на й отнема дъщерята Екате-
рина, която посвещава живота 
си на милосърдието. Като воен-
на милосърдна сестра тя спа-
сява ранените бойци в четири 
войни, получава четири кръста 

за храброст, доброволно участ-
ва в Балканската война, служей-
ки в лазарета на Свято-Троиц-
ката община в Пловдив.

В писмо до своята българска 
позната Мария Бурмова – съ-
пруга на първия министър-пред-
седател на България, Екатерина 
Леонидовна й изпраща снимка 
на дъщеря си Екатерина, при-
дружена със следните пророче-
ски думи: „Тя умря като воин на 
своя пост и докрая работеше в 
санитарен влак, където беше 
старша сестра. Силно вярвам, 
че сегашното недоразумение в 
политиката на Вашето прави-
телство по отношение на вели-
ката ви Освободителка е съвсем 
преходно явление, а не израз на 
народните чувства. Край гроба 
на верния приятел на България 
вярвам и се надявам на по-добро 
бъдеще.“

Днес, както знаем, по сила-
та на стеклите се геополитиче-
ски обстоятелства, тези думи 
навярно звучат още по-акту-
ално. (откъс)

Превод Надя ПОПОВА

От стр. 12
Книгата на Калина Канева 

остави у мен неизгладимо впе-
чатление. Под въздействието й 
замислих да напиша свое из-
следване за дейността на граф 
Н. П. Игнатиев от професио-
нална гледна точка, като ди-
пломат, оценяващ деянията 
му от позициите на днешния 
ден и на личния си опит. Нео-
ценима помощ в тази насока ми 
оказа Калина. Щедро и крайно 
деликатно тя споделяше с мен 
своите безгранични знания за 
онази епоха и нейните дейст-
ващи лица. С подкупваща уч-
тивост ми обръщаше внима-
ние върху грешките и недос-
татъчно точните места в моя 
текст. Завинаги пазя в сърцето 
си благодарност към нея за това. 

Многогодишният изследо-
вателски труд на Калина Кане-
ва й е позволил да създаде об-
ширна фототека, посветена 
на граф Игнатиев. Още една 
страна от неуморната й дейност 
по изясняване на историческо-
то наследство на великия руски 
дипломат. Успяла е въз осно-
ва на фонотеката да подреди 
фотоизложба с наслов - ду-

мите на граф Н. П. Игнатиев: 
„Моят идеал е свободна Бълга-
рия“. Изложбата е била пока-
зана в пет варианта не по-мал-
ко от сто пъти в София, Ва-
рна, други български градове, 
а също така в Белград, Киев, в 
две висши учебни заведения 
на Москва, в Санкт Петербург 
и в Тамбов. 

През 2018 г. руската кинос-
тудия „Синема Продакшън” за-
почна снимките на документа-
лен филм за граф Игнатиев. 
По моя препоръка творчески-
ят колектив се срещна с К. Ка-
нева, която с участието си обо-

гати филма не само с безцен-
на информация, но и с редица 
интересни идеи. Някои сцени 
бяха заснети в Дома на Мос-
ква в София. Дълги години в 
него се е помещавало руско-
то посолство. Тук през септем-
ври 1902 г. е бил отседнал Ни-
колай Павлович със съпругата 
си и сина си Леонид по време 
на пребиваването си в страна-
та като член на руската делега-
ция за празнуването на 25-ата 
годишнина от Освобождение-
то на България. От балкона на 

тази сграда той приветства за-
лялото площада живо море от 
хора със знамена и цветя, кои-
то са искали да видят Николай 
Павлович и да му изразят бла-
годарността си за неговите ве-
лики дела в освобождаването 
на България. Трогнат до съл-
зи, графът ги благославял с 
думите: „Да живее България на-
веки!“ 

В друга сцена - в църквата 
„Покров Богородичен“ – Калина 
насочва вниманието на зрите-
лите към две икони върху ико-
ностаса: на св. Екатерина и на 
св. Николай, които с ликове-
те си напомнят Екатерина Ле-
онидовна и Николай Павло-
вич Игнатиеви. По думите на 
църковния настоятел, иконос-
тасът е бил създаден от атон-
ски майстори. Някога се е на-
мирал в църквата към руската 
Николаевска болница в Кон-
стантинопол. По-късно ико-
ностасът е купен от българка 
меценатка, дарила средства 
за строежа на споменатия храм 

в София. Авторите на филма го 
нарекоха „Руският граф на бъл-
гарите“. Тук можем да доловим 
съзвучието с излязлата десет го-
дини по-рано на български език 
книга на Калина Канева „Н. П. 
Игнатиев – графът на българи-
те“. 

През май 1986 г. в Мурман-
ск бе възроден Денят на сла-
вянската писменост, когато за 
първи път всенародно след дълги 
години забрава се честваха рав-
ноапостолните братя Кирил и 
Методий. Идеята да се възроди 
този празник, отбелязван в Бъл-
гария години наред, бе на мур-
манския писател Виталий Ма-
слов и неговите колеги. След 
една година на втория празник 
в град Вологда, поел щафетата от 
Мурманск, В. Маслов в интервю 
пред журналистката на българ-
ския в. „Антени“ Калина Канева 
споделя мечтата си в Мурманск 
някой ден да бъде издигнат па-
метник на Кирил и Методий. 
Калина разказва за това в българ-
ското Министерство на култу-

От стр. 9
Оказа се че тя напълно зави-

си от факта какви ще са клима-
тичните условия през зимата на 
2022 г.

Периоди на пълно безве-
трие, дори само от 10-15 дни, до-
веждат до рязко намаляване на 
произвежданата електроенер-
гия от ветрогенератори, което 
в европейските страни няма с 
какво да бъде компенсирано. 
Красиво за възторжените зрители 
е да се наблюдават ефектните ка-
дри от взривяване на поредна-
та въглищна електростанция. 
Но трикратното поскъпване на 
цената на доставяната електро-
енергия превърна тези кадри в 
най-скъпите кинофилми  в ис-
торията на Човечеството. По 
предварителни оценки, заради 
поскъпването  допълнителните 
разходи на страните от ЕС, през 
този отоплителен сезон ще въз-
лязат на не по-малко от 17 млрд. 
евро, а вече става ясно, че ще 
бъдат и по-големи.

Така че без да се впускаме в де-
тайлни анализи можем да конста-
тираме: Европа демонстрира  на 
всички останали страни по све-
та нагледен урок: „Действайте 
по предлаганата от нас рецепта 
и ще получите също такъв „пре-
красен“ резултат!“

Урокът беше достатъчно су-
ров, но изводи от него първа 
направи не Европа, а далечни-
ят Китай. На базата на най-съ-
временни екологични изисква-
ния, през последната петилетка 
Пекин спря работата на 526 ка-
меновъглени мини и в същото 

време постави световни рекор-
ди като застана начело по стро-
еж на вятърни и фотоволтаич-
ни електростанции. Резултатът 
през септември 2021 г.  беше 
недостиг на  енергия, съкра-
тен график на работа на про-
мишлени предприятия, както 
и ограничени доставки на елек-
троенергия за битовите потре-
бители. Китайското ръковод-
ство обаче продемонстрира пъл-
на увереност в собствените си 
сили, признавайки си открове-
но за допуснатите грешки.

За по-малко от 2 месеца в 
Китай бяха възстановени и за-
работиха всички закрити ка-
меновъглени мини и кариери. 
Това е факт, който предстои да 
бъде оценен по достойнство. Бяха 
мобилизирани повече от 1 млн 
работници, беше напълно въз-
становена ж.п. и автомобилна-
та логистика за осигуряване на 
доставките, бяха повишени це-
ните за енергията с 20% и рязко  
увеличен вноса на въглища. Във 
връзка с това Русия замисля нов 
800-метров мост над р. Амур, за 
да съкрати пътя на доставки-
те на въглища за Китай (б.пр.). 
Така Китай се справи със зада-
ча, която за всяка друга държа-
ва би била непосилна.

Партията каза: „Трябва“, а 
цял Китай отговори: „Слушам, 
ще бъде!“

През месеците септември и 
октомври 2012 г. китайците по-
ставиха няколко рекорда по де-
нонощен добив на въглища - 
12.2 млн тона. Този рекорд пре-
дизвиква не само уважение, а и 

възхищение. За сравнение само 
този добив би бил напълно дос-
татъчен за Украйна да посрещне 
спокойно целия отоплителен се-
зон.

Сравнението с добива на въ-
глища в Русия е следното.

Нашият добив е средно 1.2 
млн тона в денонощие, т.е. 10 
пъти по- малък от китайския. 
Когато започна енергийната кри-
за в Китай, цената на въглища-
та на световния  пазар скочи 
4 пъти - до 300 дол./тон. Но след 
като в Китай беше възстановен 
напълно добивът на въглища, 
цените паднаха  на половина. 
За Европа това имаше решава-
що значение. При стряскащите 
цени на природния газ, собстве-
ниците на въглищни електро-
станции спокойно възобновиха 
производството без да обръщат 
внимание на факта, че ЕК за по-
реден път, увеличи тарифата на 
емисиите от въглероден диок-
сид. Така, без самоотвержения 
труд на китайските миньори, 
стойността на електроенерги-
ята на европейските борси си-
гурно щеше да надмине даже 
днешните рекордни цени. Но да 
сте забелязали в Европа поне една 
демонстрация с лозунги „Благода-
рим на другаря Си за това, че ос-
таваме на светло и топло!“ Ев-
ропейските политици прило-
жиха максимум усилия този 
факт да остане неизвестен и без 
коментар.

МЕА (Международната Енер-
гийна Агенция) беше принуде-
на да признае, че „Своят принос 
в нарастване на дела въглищни-

те ТЕЦ в световния енергиен ба-
ланс направиха и същите стра-
ни, ръководителите на които и 
сега продължават да призовават 
за енергиен преход, т.е. за продъл-
жаване на идеята за декарбониза-
ция (отказ от изкопаеми горива, 
б.пр.).

Анализът на много страни 
извън Европа е категоричен: 
„Необмисленото поголовно от-
казване от въглищна генерация  
на ток  и опитът за замяната 
им с производство на електро-
енергия от слънчеви и вятърни 
електроцентрали, може да доведе 
до резултати аналогични не само 
на европейските, но и на китай-
ските.“

Умният  се учи  от чуждите 
грешки. 

В края на 2020 г. производ-
ството на електроенергия от ВЕИ  
в Европейския съюз надмина 
20%. Целият атлантически хор 
обвиняваше Русия, че делът на 
нейните ВЕИ е само 0.5%. Въ-
преки критиките, ръководство-
то на енергетиката на РФ не 
пое по европейския път. Имаше 
много разговори за енергиен пре-
ход, но процесите по децентрали-
зация и декарбонизация така и не 
потръгнаха. Системният опера-
тор продължава да осигурява 
надеждната работа на Единна-
та енергийна система (ЕЕС) на 
РФ, както и Обединената енер-
госистема  на Изтока.

Практиката от случващото се 
в отоплителния сезон 2021-2022 г. 
показва нагледно кой се оказа 
прав - активистите за енерги-
ен преход или Министерството 

на енергетиката на РФ. Компа-
нията „Интер РАО“, монополист 
в експорта на електроенергия, 
предвижда двукратно увеличе-
ние на заявките и четирикрат-
но увеличаване на печалбите 
„от година на година“. Това е ре-
зултатът за енергийния пазар 
на Европа, постигнат от тези, 
които не спират да призовават 
за декарбонизация, а нямат не-
обходимите мощности. Русия 
през 2021 г. доставяше елек-
троенергия на Финландия, Ес-
тония, Латвия, Литва, Грузия, 
Абхазия, Казахстан и продъл-
жи износа за Монголия и Ки-
тай. Това можа да си го позво-
ли само защото децентрализа-
цията не се състоя.

В заключение се налага из-
водът:

„На теория, идеята за енер-
гиен преход е привлекателна, но 
на практика реално носи вреди, 
а не ползи на европейските стра-
ни.“

Най-критично описа със-
тоянието на европейския 
енергиен пазар сръбският пре-
зидент Александър Вучич:

„Енергийната система на Ев-
ропа, е в състояние на хаос!“

На Руската федерация два-
та компонента на енергийния 
преход: декарбонизация и де-
централизация, изобщо не са 
необходими.

Същото, убеден съм, могат да 
твърдят и българските енергети-
ци. (б.пр.).

Превод:  
Румен Воденичаров

ИМА НЕЩО ГНИЛО В ИДЕЯТА...

ЛЮБОВ ЗА ЦЯЛ ЖИВОТ 

Акад. Дмитрий Лихачов

Граф Игнатиев със съпругата си и сина им Леонид.
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С Калина Канева се за-
познах в сакрално за 
нашите народи място 
– в Панорамата „Пле-

венската епопея от 1877 годи-
на“. В една от залите на Пано-
рамата Калина представяше 
книгата си „Рицарят на Бал-
каните. Граф Н. П. Игнатиев“. 
С глуховат глас, с дикцията на 
многоопитен учител, като бавно 
и ясно артикулираше мислите 
си, тя разказваше за най-про-
славения и обичан в България 
руски дипломат Николай Пав-
лович Игнатиев. Пресъздава-
ше пред слушателите вълну-
ваща картина на живота и ду-
ховния подвиг, извършен от 
човека, изиграл ключова роля 
за възстановяването на Бъл-
гарската държава след петве-
ковно турско робство. 

Докато слушах нейното из-
ложение, пропито с дълбока 
аналитичност и мащабен обхват 
на архивни материали, запазе-
ни в страните ни, си помислих: 
„Как тази крехка жена е наме-
рила смелост да издаде не само в 
Русия, но и в родината си твор-
ба, всяка страница на която 
е просмукана от искрена обич 
към нашата страна?! И то във 
време, когато повечето вестни-
ци и радио-телевизионните ин-
формационни канали в Бълга-
рия обслужват интересите на 
евроатлантическата парадиг-
ма, изрядно инфектирана от 

вулгарна омраза към Русия и към 
общата ни история“.

След като представянето за-
върши, имах щастието да по-
луча книгата й с автограф и 
накратко, доколкото времето 
позволяваше, да си разменим 
мисли за духовното единение 
на нашите народи. Тъкмо по 
това време подготвях книга 
по тази тема. Получил съгласие-
то на Калина да се обръщам към 
нея когато ми се наложи, не мо-
жех да пропусна възможността 
да обогатя знанията си със све-
дения от този неизчерпаем из-
точник. Смайваше ме нейната 

ерудиция и се възхищавах на 
безукорната й памет, в която 
се пазеха и най-малките под-
робности за многостранната 
дейност на граф Николай Па-

влович Игнатиев, за особено-
стите на неговия характер, за 
личните качества на хора от 
най-близкото му обкръжение 
и нюансите на тогавашния по-
литически ландшафт в Евро-
па като цяло и на Балканите в 
частност. Постепенно започнах 
да осъзнавам колко голям е ма-
щабът на тази личност и откъде 
тръгват изворите на искрената 
й и неизменна обич към Русия 
и към нашата култура. 

В послеслова към книгата си 
за граф Игнатиев К. Канева е на-
писала проникновените думи: 
„Ореолът на освободителите 

още от детството свети в мо-
ето съзнание“. 

Чрез скрупульозно проучва-
не на богатото епистоларно на-
следство на граф Игнатиев Ка-
лина Канева е успяла да от-
крие и открои най-важното в 
разбирането му за руската ос-
вободителна мисия на българ-
ския народ. Тя се позовава на 
писмото на Николай Павло-
вич до съпругата му Екатери-
на Леонидовна от 10 юли 1877 
г, изпратено от Бяла, където 
той се е намирал в генералния 
щаб на императора по време на 
Руско-турската война. Николай 
Павлович пише: „Отец Никол-
ски отслужи обедна литургия в 
българската църква. Първата 
руска литургия с руския импера-
тор на българска земя, очисте-
на от турци! Връщаме нашия 
дълг към родината на просве-
тителите Кирил и Методий!“ 
(курсив – К. Канева). Авторка-
та подкрепя тази мисъл с други 
думи на граф Н. П. Игнатиев 
от неговите „Записки“: „Наши-
те отдавнашни симпатии към 

единоверците ни и нашият дълг 
към тях е в основата на поли-
тиката ни на Изток“ (курсив 
– А.Ш.). 

На два пъти К. Канева работи 
в ГАРФ (Държавния архив на 
Руската федерация): в продъл-
жение на 10 дни и после почти 
цял месец. „В самозабрава пре-
листвах обемистото описание 
на фонд №730. Прелиствах… 
Да се чете ред по ред беше невъз-
можно – 5272 дела! Боже, какво 
богатство! На кого да се възхи-
щаваш повече: на граф Игнати-
ев и близките му, които с присъ-
щото им чувство за историч-
ност са запазили всичко това, 
позволили са дори най-личните, 
най-съкровените им редове да 
стигнат до нас, - или от бези-

менните специалисти, които 
са го оценили и през най-труд-
ните години на ХХ век – въпре-
ки двете световни войни и ре-
волюционните катаклизми, - са 
пренесли целия този личен ар-
хив от Круподеринци (имението 
на Н.П. Игнатиев – А.Ш.) в Мос-
ква…“ 

Не с хладния разум на учен-
историк, недопускащ до сърце-
то си емоции Калина се потапя 
в това море от информация, 
включващо не само лични 
писма, но също така и офици-
ални документи, донесения, 
служебни бележки, диплома-
тически депеши, отчети и пуб-
ликации. Не! Всеки документ 
минава през сърцето й.

На стр. 10
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НА ЕДИН ПЕСИМИСТ
Да, роб е той, народа, и спи дълбоко, гробно,
в безчувственост нехайна, в мълчание беззлобно
     на привичен покой:
окови тежки влачи и тъй смирен умира,
че щастието сякаш в неволята намира,
     да, брате, роб е той.
 
Но хулна реч не казвай, недей го кле жестоко,
че уж не виждал злото, когато по-дълбоко
     забива нокти то -
и смучи, и досмуква последната остала
живителна кръв капка в снагата, всичко дала:
     защо грешиш, защо?
 
Аз зная, ти го любиш, неволника вековен,
и с болка го ругаеш в копнежа си синовен,
     знам твоите мечти...
Че раснал си при него, че залък твърд и черен,
делил си нявга с него; ала кажи, син верен,
     познаваш ли го ти?
 
Уви, да беше знаял съмненията тайни
и жалбите сърдечни, и мъките безкрайни
     на тоз прегърбен роб,
ти в ужас би настръхнал, не клел би тъй злобливо
и участта му тъмна оплакал би горчиво,
     кат зинал бащин гроб.
 
А той се мръщи ядно на робството в хомота,
той чувствува дълбоко неправдите в живота,
     но не и трезва мощ...
Че злата орисия в бедите обвинява
и с поглед към небето пощада ожидава:
     слепее в черна нощ!
 
Иди, иди при него: лъчата всепобедна
на знанията твои - в тъмата непрогледна
     там нека възсияй.
Прогледнал, той ще скъса оковите тогава
и към честита бедност пътеката най-права
     сам си ще узнай.

144 години от рождението на Пейо ЯВОРОВ

Анатолий ШЧЕЛКУНОВ

Николай Павлович Игнатиев

Калина Канева


